
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
tncheiat in gedinla ordinari a

Consiliului Judetean Buzdu
din data de 29 iunie zOLl

Lucr5rile gedinlei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului Judelean Buz5u.

- La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Jude[ean Buzbu domnulPetre Adrian - Robert, domnul Lungu Romeo gi consilierii judeleni: Alexandrescu
Gabriel, Babiuc.Emilia, Bogdan Ion, Baciu Gabriel paut, airi5 Marian, Burada
Petre, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian, Enescu Liviu - Adrian,Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, HolbanCorina-Monica, MEntoiu Ion, Mocanu viorel, MEr5cine Nicolae NicoarE Silviu,
Nicolae Ion, Vieru Mariana - Eliza, Popescu D. Ion, pricop Karmencita, R6njaPaul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu Grigorl,
Nicoare Iulian.

Au absentat motivat domnul Muzgoci Constantin Doru gi domnul pitig
Cornel.

La lucr5rile gedin[ei mai participS domnul Mihai Laurenliu Gavrilb
Secretarul Judetului Buz5u, doamna Oprea Mirela - director executiv la Direclia
JuridicS 9i Administralie PublicS LocalS 5i domnul Mihai Liviu ciolan - director
executiv - Direcgia economicd.

De asemenea, la Iucr5rile gedinlei sunt prezenli reprezentan[i ai presei,
radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 ordinar5 in baza Dispoziliei
Pregedintelui consiliului Jude[ean Buzdu nr. 371 din 21 iunie 20L7.

Lucr5rile gedinlei sunt deschise de domnul petre - Emanoil Neagu
Pregedinte al Consiliului Judelean care a spus:

- Buni diminea_la gi bine ali venit. lncep prin a ura la mulli ani celor carepoart5 numele de Petre, Paul, Paula gi aga'mai departe, Ast}zi este o gedinl5putin mai atipic5 pentru cE avem onoarea de a acorda titlul de ,,Cet5gean deonoare" unei doamne gi tot in aceast5 gedin!5 o sE premiem simUotii echipa
Metalul Buz5u.



Prin Dispozitia nr.37l din 21 iunie 20t7, am convocat ast5zi,29 iunie a.c.,
Consiliul Jude[ean BuzEu in gedint5 ordinarS,

La gedint5 sunt prezen[i 30 de consilieri judeleni.

Lipsesc motivat 2 consilieri judeteni.

$edinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura lucr5rile.

V5
data de
Judetean

Nu
cu 30 de

*

supun aprobSrii prin vot, procesele-verbale ale gedin[ei ordinare din
31 mai gi al gedin[ei extraordinare din 9 iunie 2017 ale Consiliului
Buz5u, care au fost afigate pe site.

au fost observatii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate
voturi ,,p€htFU".

:
Supun aprob5rii pentru gedin[a de ast5zi, urm5toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Validarea mandatului de consilier judefean al domnului Nicoare
Iulian;

2, Modificarea Hot516rii Consiliului ludefean Buzdu nr, 60/2017 privind
aprobarea utilizSrii in anul 2077 a excedentului anual al bugetului propriu al
Judelului Buzdu rezultat la incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie
2076;

3. Rectificarea a -II- a a bugetului propriu al Judefului Buz5u pe anul
20t7;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului
Judelean de CulturE gi ArtS BuzEu pe anul 2Ol7;

5. Stabilirea consumului lunar de carburanli pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judelean BuzEu gi al institu!iilor gi serviciilor
publice de interes judetean - forma actualizatS;

6. Aprobarea Planului de integritate gi a Inventarului m5surilor de
transparen!5 institufionalS 9i de prevenire a corupfiei pentru implementarea
Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2016 - 2O2O la nivelul Consiliului
Judefean BuzSu;



7. Aprobarea promov5rii de cdtre Teatrur ,,George ciprian" Buzfiu a
proiectului ,,TELE-ENCOUNTERS" in cadrul Programului Europa CreativS,
su bprog ra mul CULTURA 2074-2020 ;

8. Aprobarea componen[ei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
gi urbanism a Jude[ului BuzHu - formE actualizatS;

9. Completarea gi modificarea echipei de administrare a custodiei
ariilor naturale protejate/ siturilor de importan!5 comunitarE ROSCIO190
Penteleu gi ROSCI0229 Siriu;

10. Desemnarea reprezentanlilor Consiliului Judefean Buzdu in
Adunarea GeneralS 9i respectiv, in Consiliul Director ale Asociafiei ,,Clubul
Sportiv Handbal Club Buzdu 2072";

11. Aprobarea modific5rii nivelului unor funclii publice de execulie din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului Judelean Buz5u;

L2. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcfiilor
publice din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judetean BuzSu in anul
20t7;

13. Aprobarea modificSrii nivelului unor posturi contractuale din statul
de funcfii al Direcfiei Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzSu;

L4. Aprobarea unor modificiri in statul de funcfii al Spitalului Jude[ean
de Urgen[5 Buz5u;

15. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militarE a
Judefului BuzEu;

16. Numirea temporarE a domnului Ciobanu Adrian in functia de
director adjunct al centrului Jude[ean de cultur5 9i ArtE Buz6u;

L7. Acordarea titlului de ,,Cet5!ean de onoare al judelului Buzdu"
doamnei Adela Petre.

*

Supun aprobdrii ordinea de zi, astfel enunlat5.

supusE la vot, ordinea dezi, a fost aprobat5 cu 30 de voturi ,,pehtru".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - inainte de a intra in ordinea de zi
vreau sb informez toti consilierii judeleni cd s-a terminat licita[ia pentru Drumul
judetean 2O3 K, tronsonul de drum MErScineni - Podul Muncii. Acum agtept5m
s5 treac5 zilele pentru contesta[ii gi dacS nu sunt, sEptbm6na viitoare vom da
ordin pentru inceperea lucr5rilor. C6gtigdtorul licitaliei este SC Viarom
Construct Bucuregti.
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1. La primul punct al ordinii de zi, privind validarea mandatului de
consilier de judetean al domnului NICOARE IULIAN, supleant pe listele
Partidului Social Democrat, rog pe doamna consilier Vieru Eliza membru al
Comisiei de validare, sE prezinte Raportul comisiei de validare, in absenfa
pregedintelui Comisiei, domnul Muzgoci,

Doamna Vieru EIiza: -

RAPORT
privind validarea mandatului de consilier judelean al domnului

Nicoare Iulian

Comisia de validare a Consiliului Judelean Buz5u aleas5 prin Hot5rdrea
Consiliu Judetean Buz5u nr. L4L/21,06,2Ot6, a luat act de HotSrdrea Consiliului
Judefean BuzEu nr, ll5/2077 privind constatarea incet5rii mandatului de
consilier judetean al domnului Diaconi[5 Cornel, inainte de expirarea duratei
normale, ca urmare a demisiei.

Organiza[ia Jude[eanE BuzEu a Partidului Social Democrat a propus pe
domnul Nicoare Iulian, supleant pe lista candida[ilor pSD - poz, 23.

Cu privire la cei doi membri supleanfi aflati pe lista PSD la pozifiile nr. 2l
gi 22, se relin urm5toarele:

- Doamna Dobrescu Marilena-Gela, manager al Spitalului Smeeni, ar
deveni - dupE validare, incompatibilS conform art. 178, alin. (1) lit.,,a"
din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s5n[tSfii, care
stipuleaz5 cE managerul nu poate exercita orice alte funcfii salarizate,
nesalarizate sau/gi indemnizate cu excepfii care nu se aplic5 acestui
caz.

- Domnul Tony Viorel Lary s-ar afla, dupd validare, de asemenea in
incompatibilitate in considerarea activitS[ii sale de secretar in
Ministerul Economiei.

in consecinfb, in baza celor prezentate 9i coroborat cu prevederile Legii
nr. 275/2OOL, constat5m indeplinirea condi[iilor legale pentru validarea
mandatului de consilier jude[ean al Nicoare Iulian gi propunem plenului
adoptarea hot5r6rii de validare,

Supun votului proiectul de hot516re privind validarea mandatului de
consilier judetean al domnului NICOARE IULIAN.

Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi ,,p€ntru".
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Domnul Petre - Emanoil Neagu: - it invit pe domnul consilier NICOARE
sE depunE JurEmdntul,

Domnu! Nicoare Iulian:
"Ju.r.sd respect Constitulia gi legite ldrii gi sd fac, cu bund - credinfd, tot ceea ce
std in puterile gi priceperea mea pentru binete locuitorilor judeEutii Buzdu.

Aga sd-mi ajute Dumnezelt !",

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Domnule consilier, bine ali venit in
aceastS calitate gi v5 doresc succes!

2. VE supun la vot proiectul de hot516re privind modificarea HotE16rii
Consiliului Jude[ean BuzEu nr. 60/2017 privind aprobarea utiliz5rii in anul 2Ol7a excedentului anual al bugetului propriu al Judefului BuzHu rezultat la
incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2016.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pe [tru".

*

3. Supun la vot proiectul de hot5rAre privind rectificarea a -II- a a
bugetului propriu al Judefului BuzEu pe anul 20L7.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi,,pentru" gi 9 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul,
Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu Adrian,
Nicolae Ion, MErEcine Nicolae.

*

4. supun votului proiectul de hot516re privind rectificarea I
venituri gi cheltuieli al centrului Judefean de culturE 9i Artd
20L7.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus ra vot a
31 voturi ,,p€ot[u".

a bugetului de
Buz5u pe anul

fost aprobat cu



5. La proiectul de hot516re privind stabilirea consumului lunar de
carburanti pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului
Judetean BuzEu gi al institutiilor gi serviciilor publice de interes judelean - forma
actualizat5 am luat act de amendamentul formulat de grupul de consilieri
judeleni ai Partidului Na[ional Liberal privind reducerea cu 25o/o a nivelului
consumurilor lunare propuse. Nu imi insugesc acest amendament care de altfel,
nici nu a primit aviz favorabil in comisiile de speciaritate.

Vreau sE v5 mai spun cE de exemplu, eu nu folosesc magina de serviciu in
cele mai mute cazuri iar celelalte magini din parcul auto al Consiliului Judelean
mai fac Ai alte trasee gi drumuri, numai s5pt5m6na trecutd s-au f5cut mai multe
drumuri la Brdila, la Bucuregti pentru depunere de proiecte.

Domnul Florescu Raul: - Discutiile noastre nu au plecat de la maginile
Consiliului Judefean Buz5u. Am inleles cE fac mii de kilometri gi este normal sE
fie a$a. Era vorba de o redistribuire a cotei de combustibil intre celelalte
institutii gi aici mE refer la Directia pentru Proteclia Copilului BuzEu care din
lipsa de carburan[i folosegte maginile centrelor cel pulin o dat5 pe s5pt5m6n5,
prin rotatie, gi cred cE gtiti aceast5 situalie. M-am gAndit cd ar fi bine sE mErim
cota la directie, luAnd, spre exemplu de la Centrul Militar, care nu are deplas5ri
aga de multe, sE le putem echilibra. Asta era ideea,

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Am luat act de doleanlele
dumneavoastrS. Am v5zut cE ati propus o diminuare de 25o/o,...

Doamna Babiuc Emilia: - Avem o rectificare de lOo/o, am in[eles
argumentele din comisie, dar considerEm dupE calculul specialigtilor nogtri cE o
reducere de 10o/o ar fi bine venitS.

Ag vrea sd supunem la vot acest amendament, dacd se poate.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Bine?nfeles cE se poate. gtili ceva,
nici nu reprezint5 mare lucru tOo/o. Vin cu o solulie de compromis, s5-i spunem
aga, pentru cE o sE fie tot felul de activitSli din punct de vedere al deplas6rilor,
in gedin[a urm5toare rog consilierii judefeni gi ai Partidului Liberal gi ai
Partidului Social Democrat sE facS in aga fel, pentru cE eu cred cE domnul
Florescu a analizat bine situatia, mai ales cd lucrurile vor intra intr-o oarecare
normalitate la Directia pentru Protectia Copilului pentru cE acum avem gi
director, inc6t sE vinS cu o alt5 hotSr6re de consiliu bine suslinutd ca sE putem
suplimenta cota de carburanti pentru direclie sau alte institulii care ar avea
nevoie. DacE sunteti de acord eu v-ag ruga sE vot5m forma inilial5 gi in gedin[a
de luna viitoare consilierii judeteni sE vinE cu un proiect de hot5rdre sE
suplimentSm cotele in funclie de nevoile pe care le are fiecare institulie din
subordinea Consiliului Judetean. VE mul[umesc,

Nu au mai fost alte interven[ii. Proiectul de hot5r6re, in forma inifial5,
supus la vot a fost aprobat cu 31 voturi ,,pertFu".



6.VE supun votului proiectul de hot5r6re privind aprobarea Planului de
integritate 9i a Inventarului m5surilor de transparen!5 institulionalS 9i de
prevenire a corupfiei pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie in
perioada 20t6 - 2020 la nivelul consiliului Judefean Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru".

*

7. Supun la vot proiectul de hotSr6re privind aprobarea promov5rii de
c5tre Teatrul ,,George ciprian" BuzSu a proiectului .TELE-ENCoSNTERS,, in
cadrul Programului Europa CreativS, subprogramul CULTURA 2ol4-2o20

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru". 

*

8.VA supun votului proiectul de hot516re privind aprobarea componen[ei
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism a Judelului Buzdu -
form5 actualizatS.

Nu au fost interventii. Proiectul
31 voturi ,,pe fltru".

de hotbr6re, supus la vot a fost aprobat cu

*

9. Supun la vot proiectul de hot6rdre privind completarea gi modificarea
echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de
importantS comunitar5 ROSCI0190 Penteleu gi Roscl0229 siriu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru". 

*

10. La proiectul de hot516re privind desemnarea reprezentanfilor
Consiliului Judefean BuzEu in Adunarea GeneralS 9i respectiv, in Consiliul
Director ale Asocialiei ,,Clubul Sportiv Handbal Club BuzEu 2OL2", vE consult
dac5 suntefi de acord cu exercitarea votului deschis pentru operativitate cu
privire la propunerile formulate.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi ,,p€fltru".

(domnul vicepreSedinte Lungu Romeo nu a participat la vot fiind sub
incidenta art. 46 alin. 1 coroborat cu art, 98 din Legea 2L5l2oot).
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11. Supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea modificSrii
nivelului unor func[ii publice de execu[ie din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judefean BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rAre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pe htru".

*

L2. Supun votului proiectul de hot516re privind aprobarea formei
actualizate a Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judefean BuzEu in anul ZOt7.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru",

*

13. VE supun votului proiectul
unor posturi contractuale din statul
SocialS gi Protec[ia Copilului Buzdu.

Nu au fost interventii. Proiectul
31 voturi ,,pentru".

de hot516re aprobarea modific5rii nivelului
de funcfii al Direc[iei Generale de Asisten[5

de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*

**

14. Supun votului proiectul de hot5r6re privind aprobarea unor modific5ri
in statul de funcfii al Spitalului Judelean de Urgen[5 BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi ,,pehtru".

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub inciden[a art. 46
alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2OOL).

15. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind modificarea unor anexe la
Monografia economico-militarE a Judelului BuzEu.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru",

*
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16. La proiectul de hot5rSre privind numirea temporarS a domnului
Ciobanu Adrian in funcfia de director adjunct al Centrului Judefean de Cultur5 gi
ArtE Buz5u, vE consult dac5 sunteli Oe acord sE exercit5m votului deschis
privind funclionarul nominalizat.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hotdrAre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru".

*

17. Am ajuns la cel mai important punct de pe ordinea de zi gi sunt
emotionat pentru cE trebuie sE acordE titlul de,,Cet5!ean de onoare,, aljudetului BuzEu doamnei Adela Petre. SE gtiti c5 togi consilierii prezenli astSzi in
salS o cunosc pe doamna Adela Petre. Dolmna Adela petre'practii, dac5 ag

lute_a sE spun 
_a$a, este una dintre cele mai importante persoane din judelui

Buzdu. In afar5 de faptul cE ne inva!5 multe lucruri, ne inva[5 sd nu uit5m
trecutul, sE nu uitdm prezentul, sE privim increzfitori in viitor. Este p5cat cE
sunt at6t de pu[ini oameni care fac acest lucru, Doamna Adela petre este cu un
pas inaintea noastr5 gi am sE vE spun gi de ce; a[i v}zut cE facem eforturi acum
ca Geoparcul Jinutul Buz5ului s5 fie acreditat UNESCO, iatS cE doamna Adela
Petre inc5 din 2012 practic este declarat5 ,,Tezaur viu" de c5tre UNESCO. pulinfi
lume are aceast5 gans5. Doamn5 vE mullumim pentru tot ce a[i f5cut p"ntry
judetul Buz5u, pentru tot ceea ce face[i. Acesta este un gest simbolic, gi sE vE
mai spun ceva, doamna Adela Petre nu este numai m6ndria judelului Buz[u,
este chiar m6ndria t5rii. Nu mult5 lume are aceast5 onoare sE fie declarat5 de
c5tre UNESCO ,,Tezaur viu". Doamn5 vE mullumim gi vE rog sE primili
recunogtinta noastr5 a celor 33 de consilieri judeleni gi cred cE gi allii sunt in
asentimentul nostru, mai ales cd pe 10 iunie dumneavoastr} ali implihit v6rsta
de BB de ani. Am o rug5minte la dumneavoastrS, s5 nu uitali-s5 ne invitali la
implinirea a 100 de ani.

V5 supun la vot proiectul de hot516re privind acordarea titlului de
,,cet5fean de onoare al jude..tului BuzEu" doamnei Adela petre.

Nu au fost interventii, Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru",

tn continuare
onoare al Judelului

urmeazd ceremonia de acordare a titlului de ,,Cet5tean de
Buzdu", doamnei Adela petre.

**




