
CONSILIUL JUDETEAN BUZiU

PROCES VERBAL
incheiat in Sedinta ordinari
a Consiliului Judetean Buziu

din data de 12 februarie 2015

Lucrtrile gedinlei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu -
vicepregedinte al Consiliului Judelean BuzEu, imputernicit prin Hot5rerea
Consiliului Judetean BuzEu nr. 294/2014 cu exercitarea atribuliilor de
PreSedinte.

La gedinlS participS: vlcepresedintele Consiliului Judetean Buziu -
Romanescu Cr ist inel  9 i  consi l ier i i  judeleni :  Baciu Gabr ie l  -  Paul ,  Bodea
Gheorghe, Babiuc Emi l ia,  Ghinio iu Constant in/  David Stefan,  Dr6goi  Emi l ian,
DiaconllE Cornel, Alexandrescu Gabriel - Adrian, Florescu Raul - Ioan, Gidiutd
Andreea Aura, MAntoiu Ion, Muzgoci Doru, Petre Adrlan -Robert/ Popescu D,
Ion, Stoian Florina, Tudor Mariana - Carmen, Tinase Valentin, Tircavu [4arius,
Carpen Claudiu,  StEnciuc Aurel ,  Mocanu Viorel ,  PSle Ddnu!,  Ene lu l ian,  Panai t
Eliza 14ariana, Rotaru Eduard, Vlase Gheorghe, Vasilescu Bogdan, Ghiveciu
Adr ian -  Iu l ian.

Au absentat consilierii judeteni: Pitigoi Robert - Ionut Si Badulescu Dorin
-  Valer iu.

La lucrdrile Sedinlei mai participd domnul GavrilE Laurentiu - lvlihai -
Secretarul Judelului Buzdu, doamna Oprea lvlirela - director executiv Direclia
luridicS 9i Administralie Public6 LocalE, domnul Ciolan Liviu - director executiv
al Direcliei economice gi domnul Petre Iulian - director executiv al Directiei
pentru Administrarea Patrimoniului Si Investilii.

De asemenea, la lucr5rile gedinlei sunt prezenti reprezentanli ai presei,
radiour i lor  Si  postur i lor  locale de te leviz iune.

Consilierii judeleni au fost convocali la gedinla ordinard in baza
Dispozi t le i  Pregedintelu i  Consi l iu lu i  Judelean BuzEu nr.  75 din 5 februar ie 2015.

Lucrdrile Sedinlei sunt deschise de domnul Petre - Emanoil Neagu -
vicepregedinte al Consiliului Judetean care a spus:

- BunE dimineata 9i bine ali venit.
Prin Dispozilia nr. 75 din 5 februarie 2015, Consiliul ludetean BuzAu a fost

convocat astSzi, 12 februarie a.c., in gedinlS ordinarE.
La gedinla sunt prezenti 30 de consilieri judeleni
Lipsesc 2 consilieri judeleni.
Sedinta este legal constituit6 9i igi poate desfSgura lucr6rile.

VE supun aprobArii prln vot, procesul-verbal al Sedinlei ordinare din data
de 29 ianuar ie 2015 a Consi l iu lu i  Judelean Buz5u, care a fost  af l9at  pe s l te.

Supus la vot, procesul - verbal a fost aprobat cu 30 de voturi ,,pentru"
de cei  30 de consi l ier i  judeleni  prezenl i  la  gedinld.



Domnul Petre - Emanoil Neagui - Ca urmare vd supun aprob5rii
urm;toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1.  Aprobarea ut i l iz ; r i i  in  anul  2015 a excedentulu i  anual  a l  bugetulu i
propriu al judelului BuzEu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2014;

2. Aprobarea bugetului propriu al judelului Buziu pe anul 2015;

3.  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  9 i  chel iu ie l i  pe anul  2015 al  Direcl ie i
Judelene de EvidentS a Persoanelor Buz6u;

4. Aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului
9colar de Educalie Incluzive Buzdu;

5,  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  Si  chel tu ie l i  a l  L iceulu i  Tehnologic
Special pentru Copii cu Deficienle Auditive pe anul 2015;

6, Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2015 al Liceului
Special pentru Deficienli de vedere Buziu;

7,  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  Si  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Centrulu i
Scoiar de Educalie IncluzivE Rm. S6rat;

8, Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2015 al Centrului
Judetean de Resurse Si Asisten!5 Educationala Buz5u;

9.  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  g i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Spi ta lu lu i
Judetean de Urgenl5 Buz6u;

10, Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii
Judelene, ,Vasi le Voiculescu" Buz;u ;

11,  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  g i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  N4uzeului
Judetean BuzAu;

12.  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Teatru lu l
, ,George Cipr ian" BuzAu;

13. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Centrului Judetean de
CulturS Si ArtE Buz5u pe anul 2015;

14, Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2015 al Direcliei
Generale de AsistenlE SocialS 9i Proteclia Copilului Buz5u;

15. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2015 al Centrului
de Integrare prin Terapie OcupalionalS Rm. S5rat;

16,  Aprobarea bugetulu i  de veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Camerei
Agricole Judelene BuzEu ;



17. Aprobarea Programului de lucreri de intrelinere curentS/periodicE 9i
reparalii drumuri 9i poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buz;u 5i
respectiv, a Programului de lucrEri de reabilitare, modernizare Si/sau asfaltare
drumuri gi poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buziu prln
Programul National de Dezvoltare LocalS in anul 2015;

18.  Aprobarea Programului  de Achiz i ! i i  Publ lce al  Consi l iu lu i  Judelean
BuzEu in anul  2015;

19. Aprobarea Programului anual al finantSrilor nerambursabile de la
bugetul  propr iu a l  judetulu i  Buzbu in anul  2015;

20. Aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI privind regimul finantarilor
nerambursabile de la bugetul propriu al judetului BuzAu pentru activitSli
nonprofit de interes general;

21. Aprobarea documentului strategic Master Plan pentru ,,Extinderea Si
reabilitarea Infrastructurii de apA Si apd uzat6 din judelul Buzbu" - formE
revizuitS;

22. Atrlbuirea licenlei de traseu pentru efectuarea transportului public
judelean de persoane prin curse regulate pe traseul BuzAu - S6poca 9i retur
operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL;

23. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare gi seleclie a
asocialiilor 9i fundaliilor care pot primi subvenlii de la bugetul judelului pentru
activitdti de asistenlS socialS, conform Legii nr. 3411998;

24. Actualizarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
Si  urbanism a Judelulu i  Buz5u;

25. Constituirea unei comisii speciale a Consiliului ludetean BuzEu pentru
monitorizarea serviciului de transport publlc prin curse regulate speciale la
nivelu l  Judelulu i  BuzAu.

suplimentar pe ordinea de zi vE propun 9i proieciul de hot516re privind
constatarea incetdrii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judelean al domnului Pitigoi lonu! Robert 9i declararea
ca vacant a unui mandat de consilier judelean.

Supun aprob;rii ordinea de zi astfel completat5 5i enuntata:

Supus6 la vot, ordinea de zi astfel completate, a fost aprobata cu 30 de
voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedinlS.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Toate proiectele de hot6r6ri inscrise
pe ordinea de zi, au fost analizate Si discutate in gedingele comisiilor de
specialitate.



1. Aveli observalii la proiectul de hot516re privind aprobarea utiliz6rii in
anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului BuzEu rezultat
la incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2014?

Supun la vot proiectul de hotEr6re.

Nu au fost observatii. Proiectul de hotdrere, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedin!5.

2. Aveti intervenlii la proiectul de hotbrere privind aprobarea bugetului
propr iu a l  judelu lu i  BuzEu pe anul  2015?

Suoun la vot oroiectul de hotEr6re.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat
cu 23 de votur i  , ,pentru" 9 i  7 , ,abl iner i "  -  (Stoian Flor ina,  Babiuc Emi l ia,
Florescu Raul,St5nciuc Aurel, Carpen Claudiu, GidiulS Aura, Vasilescu Bogdan).

3. Sunt observalii la proiectul de hot5r6re privlnd aprobarea bugetului de
veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Direct ie i  Judetene de Evidengd a
Persoanelor Buzdu?

Suoun la vot Droiectul de hot6rare.

Nu au fost observalii. Proieciul de hot616re, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la 9edint6.

4. Aveli interventii la proiectul de hot5rare privind aprobarea bugetului de
veni tur i  Si  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Centrulu i  Scolar  de Educal ie Incluziv6
BuzAu?

Suoun la vot Droiectul de hot5rare.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la 9edint6.

5. Sunt intervenlii la proiectul de hot6rere privind aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuleli al Liceului Tehnologic Special pentru Copil cu Deflcienge
Audi t ive pe anul  2015?

Supun la vot proiectul de hotSrare.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotb16re, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti la 9edint6.

6. Sunt observalii la proiectul de hot5rare privind aprobarea bugetului de
veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  L iceulu i  Specia l  pentru Def ic ienl i  de vedere
BuzAu?

SuDun la vot Droiectul de hot5rare.



Nu au fost observalii.
30 de voturi ,,pentru" de cei

Proiectul de hotdrAre, supus la vot a
30 de consi l ier i  judeleni  prezenl i  la

fost aprobat cu
cadintx

7. Sunt propuneri la proiectul de hot5r6re privind aprobarea bugetului de
veni tur i  s i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Centrulu i  Scolar  de Educat ie Incluzive Rm.
SErat?

SuDun la vot Droiectul de hot6r6re.

Nu au fost propuneri. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
29 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedint6 -
doamna Panai t  El iza nu a part ic ipat  la vot  f i ind sub incidenla ar t .  46 al in.  1
coroborat cu art. 98 din Legea nr.275/2OO7.

8. Sunt observagii la proiectul de hotSrare privind aprobarea bugetului de
veni tur i  Si  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Centrulu i  ludetean de Resurse 9i  Asistenla
Educa! ionalS Buzdu?

SuDun la vot oroiectul de hot5rare.

Nu au fost observalii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenli la SedintA.

9. Aveli interventii la proiectul de hot;rare privind aprobarea bugetului
de veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Spl ta lu lu i  Judetean de UrgentE BuzEu?

Suoun la vot Droiectul de hotbrare.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdrare, supus la vot a fost aprobat
cu 28 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti la gedin!6 -
doamna Tudor Mar iana -  Carmen gi  doamna Panai t  El iza nu au part ic ipat  la vot
f l ind sub incidenta ar t .  46 al in.  1 coroborat  cu ar t .  98 din Legea f f .2t5/2001.

10, Aveli observalii la proiectul de hot5rare privind aprobarea bugetului
de venituri Si cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judelene ,,Vasile Voiculescu"
Buzau?

SuDUn Ia vot Droiectul de hotEr6re.

Nu au fost observalii. Proiectul de hotdrare, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedin!6.

11, Sunt lntervenlii la proiectul de hot5r6re privind aprobarea bugetului
de veni tur i  9 i  chel tu ie l l  pe anul  2015 al  lv luzeului  Judelean BuzEu.

Supun la vot proiectul de hot5rare?

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rare, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la 9edint6.



12. Aveli observalii la proiectul de hot5r6re privind aprobarea bugetului
de veni tur i  g i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Teatru lu i  , ,George Cipr ian" BuzAu?

Supun la vot proiectul de hotErare.

Nu au fost observalii. Proiectul de hot5rere, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedinle.

13. Sunt intervenJii la proiectul de hotErere privind aprobarea bugetului
de venituri 9i cheltuieli al Centrului Judelean de Cultur5 9i ArtA Buz6u pe anul
2015?

Supun la vot proiectul de hot6rSre.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat
cu 29 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti la gedinF -
domnul  Petre Adr ian nu a part ic ipat  la vot  f i ind sub incidenla ar t .  46 al in.  1
coroborat  cu ar t .  98 din Legea nr.  215/2001.

14. Sunt propuneri la proiectul de hotE16re privind aprobarea bugetului
de veni tur i  9 i  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Direcl ie i  Generale de Asistenl6 Socia l ;
Si Proteclia Copilului Buzd u?

Suoun la vot Droiectul de hotarare.

Nu au fost propuneri. Proiectul de hotdrdre, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti la 9edint6.

15, Aveli observatii la proiectul de hot;rare privind aprobarea bugetului
de veni tur i  Si  chel tu ie l i  pe anul  2015 al  Centrulu i  de Integrare pr in Terapie
Ocupalionale Rm. SSrat ?

SuDun la vot Droiectul de hot6rere.

Nu au fost propuneri. Proiectul de hot5rAre, supus la vot a fost aprobat cu
25 de votur i  , ,pentru" 9 i  5 , ,abl iner i "  - (Stoian Flor ina,  Babiuc Emi l ia,  F lorescu
Raul ,StSnciuc Aurel ,  Carpen Claudiu)  .

16. Aveli intervenlii la prolectul de hotdrere privind aprobarea bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judelene Buzeu.

Suoun la vot Droiectul de hot6rare?

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rere, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenli la gedin!6.

17. Sunt observatii la proiectul de hot5rere privind aprobarea
Programului de lucr5ri de intretinere curentd/periodic5 9i reparatii drumuri gi
poduri aflate in administrarea Consiliului Judelean BuzEu gi respectiv, a
Programului de lucr6ri de reabilitare, modernizare Si/sau asfaltare drumuri 9i
podur i  af late in administrarea Consi l iu lu i  Judetean Buz;u pr in Programul
Nal ional  de Dezvol tare Local5 in anul  2015?



SuDun la vot Droiectul de hot6rare.

Nu au fost observatii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti la gedinlE.

18. Pentru proiectul de hotE16re privind aprobarea Programului de
Achiz i t i i  Publ ice al  Consi l iu lu i  ludelean BuzEu in anul  2075, v-a fost  inmenat la
intrarea in sal5, un amendament constend in introducerea unei pozilii noi -
pozitia nr. 63 la Capitolul servicii privind achizitia serviciului de cadastru rutier?

Supun la vot oroiectul de hot5rere cu amendamentul formulat.

Nu au fost interventli. Proiectul de hot;r5re, cu amendamentul formulat,
supus la vot a fost aprobat cu 23 de voturi ,,pentru" 9i 7 ,,ab!ineri" - (Stoian
Florina, Babiuc Emilia, Florescu Raul,Stdnciuc Aurel, Carpen Claudiu, GidiulE
Aura,  Vasi lescu Boqdan).  

+

19, Sunt lntervenlii la proiectul de hotSrere privind aprobarea
Programului  anual  a l  f inan!6r i lor  nerambursabi le de la bugetul  propr iu a l
judelulu i  Buz5u in anul  2015?

Supun la vot proiectul de hotir6re.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consllieri judeteni prezenli la Sedtnt5.

20. La proiectul de hot5r6re privind aprobarea GHiDULUI
SOLICITANTULUI pr iv ind regimul  f inan!Sr i lor  nerambursabi le de la bugetul
propriu al judetului BuzEu pentru activitSli nonprofit de interes general, vb
solicit aprobarea de exercitare a votului deschis pentru desemnarea celor trei
consilieri judeleni in componenga comisiei de evaluare a solicitErilor.

VE consult dac5 sunteli de acord cu exercitarea votului deschis.

Propunerea domnului Petre - Emanoil Neagu a fost aprobat5 cu 30 de
voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedintE.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Rog propunerile dumneavoastr5 cu
respectarea urmEtorului algoritm politic: un loc PSD. un loc PNL, un loc pentru
grupul  consi l ier i lor  PLR, PPDD 9i  independent i .

Domnul  Florescu Raul i  -  Grupul  consi l ier i lor  PNL i l  propune pe domnul
vicepregedinte Romanescu Cristinel.

Domnul Baciu Gabriel: - Grupul consilierilor PSD il propune pe domnul
David 9tefa n.

Doamna Gidiut i  Andreea: -  Grupul  PP -  DD i l  propune pe domnul
Vasi lescu Bogda n.

Domnul Petre
nominal6 formulatS.

Cine este pentru

- Emanoil Neagu: - Supun la vot fiecare propunere

propunerea reprezentantului PSD domnul David Stefan?



SupusS la vot, propunerea reprezentantului PSD a fost aprobat6 cu 29 de
voturi ,,pentru".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Cine este pentru propunerea
reprezentantului PNL domnul Romanescu Cristinel?

SupusE la vot/ propunerea reprezentantului PNL a fost aprobatd cu 29 de
voturi ,,Dentru".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Cine este pentru propunerea
reprezentantulu i  PLR, PPDD 9i  independenl i  domnul  Vasi lescu Bogdan?

Supusd la vot, propunerea reprezentantului PLR, PPDD a fost aprobat5 cu
29 de voturi ,,pentru".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - VE supun votului proiectul de
hot5 rare in integralitatea lui.

Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu 30 de voturi
,,pentru" de cei 30 de consilieri judeJeni*prezenli la gedin!6.

21.  Sunt propuner i  la proiectul  de hot6r6re pr iv ind aprobarea
documentului strategic lvlaster Plan pentru ,,Extinderea 9i reabilitarea
Infrastructurii de apE 9i api uzat5 din judelul BuzEu" - form6 revizuitS?

Domnul Pile Denug: - Domnule Pregedinte, eu nu voi participa la vot
pentru cd sunt membru in Consiliul de Administralie al societSlii prestcom Serv
SRL, societate care poate participa la extinderea Si reabilitarea lnfrastructurii de
ap5 9i  apE uzatd din judelui  Buz6u.

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot6r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 29 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenli la
gedin!5 -  domnul  PEle DSnu! nu a part ic ipat  la vot  f i ind sub incidenla ar t .  46
al in.  1 coroborat  cu ar t .  98 din Legea nr.275/2007,

22, Sunt observatii la proiectul de hot5rare privind atribuirea licenlei de
traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse
regulate pe traseul BuzEu - SSpoca gi retur operatorului de transport SC IANIC
TRANS SRL?

Supun la vot proiectul de hotSrAre.

Nu au fost observalii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturl ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti la Sedin!5.

23. Aveti intervenlii la proiectul de hoterare privind actualizarea
componenlei Comisiei de evaluare gi seleclie a asocialiilor Si fundaJiilor care pot
primi subvenlii de la bugetul judelului pentru activiteli de asistenld socialE,
conform Legii nr. 34/1998?

SuDun la vot proiectul de hot5r6re.



Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la gedinlS,

24. Aveli observatii la proiectul de hot;rere privind actualizarea
componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 9i urbanism a
JUOetu tU l  tsUZaU /

SuDun la vot oroiectul de hotbrare.

Nu au fost observalii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la SedintS.

25. La proiectul de hot5rere privind Constituirea unei comisii speciale a
Consiliului Judelean Buz5u pentru monitorizarea serviciului de transport public
prin curse regulate speciale la nivelul Judetului BuzEu, vb rog formulali
propuneri cu respectarea urmStorului algoritm politic: dou5 locuri pentru PSD,
douE locur i  pentru PNL, un loc pentru grupul  celor la l t l  consi l ier i  judeleni .  Vreau
sd fac precizarea cE grupul consilierilor PSD a renuntat la un loc in favoarea
grupului  PPDD.

Vd ro9 propunerile dumneavoastrd:

Domnul  Baciu Gabr ie l :  -  Grupul  consi l ier i lor  PSD propune pe domnul
Muzgocl  Doru.

Domnul Florescu Raul: - Grupul consilierilor PNL propune pe domnul
Carpen Claudiu Si  pe doamna Babiuc Emi i ia.

Doamna Gidiuti Andreea: - Grupul PPDD propune pe domnul Vasilescu
Bogdan.

Domnul Tircavu Marius: - Grupul PLR propune pe domnul Vlase
cheorghe.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Sunteli de acord cu exercitarea
votului deschis 9i in bloc pentru cele cinci propuneri formulate?

Doamnele/domnii consilieri judeteni au fost de acord cu exercitarea
votului deschis Si in bloc pentru cele cinci propuneri formulate.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - in consecingS, vA supun la vot
proiectul de hot;rere cu nominalizSrile formulate?

Supus la vot, proiectul de hot6r6re cu nominaliz5rile formulate a fost
aprobat cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli la
gedin!5.

26. Sunt intervenlii la proiectul de hotSrare privind constatarea incet5rii
de drept ,  inainte de expirarea duratei  normale,  a mandatulu i  de consi l ier
judelean al domnului Pitigoi lonul Robert Si declararea ca vacant a unui
mandat de consilier judelean?



supun la vot proiectul de hotErare.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat
cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti la Sedinla.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - DacE nu mai sunt alte probleme,
declar inchise lucririle sedintei.

LucrSrile gedinlei au luat sfergit.

Pt. PRE9EDINTE
VICEPRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

ECRETARUL JU DETU LUI BIJZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
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