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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 03 decembrie 2020 

 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu 

–Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă consilierii judeţeni: Petre Adrian – Robert, Rache 

Aurelian – Felix, Baciu Gabriel Paul, Ghiveciu Adrian-Iulian, Bîrlă Marian, Pitiș 
Cornel, Iacob Cristina-  Iuliana, Dimitriu Costel, Mocanu Viorel, Munteanu 

Ștefăniță, Scîntei Faustin – Doru, Dragomir Ionuţ Sebastian, Petre Mirela, Buşcu 
Alexandru, Mărgărit Georgian, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, Iuga Ionuț – 
Ciprian, Posea Mircea – Ciprian, Ștefu Viorel, Boloș Marieta, Zoican Adrian, 

Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Alexandru Ioan – Cristian, 
Holban Corina-Monica, Corcodel Claudiu, Popa Constantin. 

Domnii consilieri judeţeni: Rânja Paul-Eugen, Lungu Romeo – Daniel şi 
Bogdan Ion sunt în legătură prin WhatsApp. 

La lucrările şedinţei mai participă: doamna Mirela Oprea – director executiv 

– Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală.  

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 330 din 26 noiembrie 2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Bună dimineața. 

Prin Dispoziţia nr. 330 din 26 noiembrie 2020, am convocat astăzi 3 

decembrie a.c., Consiliul județean pentru discutarea unor proiectelor de hotărâre 

urgente, care nu puteau fi amânate până la ședința ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi fizic 28 de consilieri județeni. 
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În legătură prin WhatsApp vor fi domnii consilieri judeţeni: Rânja 

Paul-Eugen, Lungu Romeo – Daniel şi Bogdan Ion.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi:  

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului 

propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2019 – formă actualizată 5; 

2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020; 

3. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 
Muzeului Județean Buzău; 

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Teatrului „George Ciprian” Buzău;  

6. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

7. Aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru studenții voluntari 

repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău; 

8. Aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii 

la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 

tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, POR 2021 – 2027, 

precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru realizarea documentației 

tehnico-economice a acestuia; 

9. Aprobarea actualizării a III-a a bugetului proiectului „Modernizare DJ 

203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”; 

10. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 
pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – 

inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în 

comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021; 
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11. Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

12. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. 

Voiculescu” Buzău. 

13. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului 

Nicolae Peneș. 

 

 Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  

 Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 31 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - O să vă propun să facem o 
modificare, să începem ședința cu proiectul de hotărâre de la punctul 13 - 

privind Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului 
Nicolae Peneș, pentru că sănătatea nu îi permite să stea până la sfârșitul 

ședinței. 

Îmi pare rău că îl facem Cetățean de onoare acum în timpul pandemiei și 

nu putem să marcăm așa cum s-ar cuveni momentul. Cred că îl cunoaște toată 
lumea pe domnul Peneș, este un om care face, a făcut și va face mult timp de 

acum înainte cinste județului Buzău. Este un om care ne-a adus nouă celor de 

astăzi, istoria vie a înaintașilor noștri, oamenii politici care au făcut ceva pentru 

România fie că s-au născut în județul Buzău, fie că au avut activități culturale, 
politice, care și-au adus aportul în multe activități din județul nostru.  

Este un scriitor pe care toți îl cunoaștem, un om activ cel puțin din punct 
de vedere intelectual. 

Îi urăm sănătate și la cât mai multe cărți să scrie de aici încolo. 

Înainte să îi dau cuvântul domnului Peneș, ca să simplificăm puțin lucrurile, 

supun la vot proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 voturi „pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi exprimate telefonic. 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Felicitări domnule Peneș, de astăzi 

sunteți Cetățean de onoare al județului Buzău. 

Domnul Nicolae Peneș: - Domnule Președinte, domnilor consilieri vă 

mulțumesc din suflet pentru această distincție pe care mi-o acordați astăzi, mai 

ales că acum două luni am împlinit vârsta de 85 de ani din care 65 de ani i-am 

dăruit culturii române scrise și vorbite. Cu 15 ani în urmă primeam titlul de 
Cetățean de onoare al municipiului Buzău, acum 10 ani primeam cel mai înalt 

premiu care se poate acorda, unui om de cultură, de știință, premiul „Mihail 

Kogălniceanu” al Academiei Române pentru lucrarea „Alexandru Marghiloman 

Lordul Valah” – 2 volume.  

Vreau să știți că de la Bazil Iorgulescu, cel care primise premiul „Ioan Fătu” 
în urmă cu 100 și ceva de ani de la Academia Română, sunt singurul buzoian 

născut și trăit în Buzău, care a primit acest înalt premiu. Vreau să vă spun că 

pentru cinstea pe care mi-o acordați astăzi, vă mulțumesc din suflet pentru acest 
cadou extraordinar acordat unui om care a pus credință, dragoste, uneori patimă, 

pasiune în tot ceea ce a scris și a făcut pentru județul Buzău. Timp de aproape 40 
de ani, am colindat județul Buzău în calitate de director al Casei de creația Buzău 
și ca vicepreședinte al Comitetului Județean de Cultură și de fiecare dată am 

rămas profund impresionat de oamenii Buzăului.  

Am avut bucuria sufletească să mă nasc în acest județ. Sunt de fel din sat 
Costești, comuna Spătaru.  

Eu vă mulțumesc din suflet și mă simt onorat de această distincție și îi 

mulțumesc și domnului Președinte Neagu pe care îl cunosc de mulți ani și pe care 

l-am îndrăgit pentru modul sincer și deschis în lucrul cu oamenii. Am fost prieteni 
apropiați aș putea spune și sunt bucuros că a cucerit cel de-al doilea mandat. Pe 

dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri vă felicit pentru că sunt sigur că 
veți face tot ce este posibil pentru ca județul Buzău să se înscrie printre marile 

județe ale tării prin rezultate economice dar și culturale.  

Eu încă odată vă mulțumesc! 

 

* 

Urmează înmânarea titlului de Cetățean de onoare domnului Nicolae Peneș. 

* 

 

 1. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 5. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

2. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IX-a a 

bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

3.  Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ). 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

5.  Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” 
Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

6. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării unor 
servicii hoteliere pentru studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de 

Urgență Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ). 

* 

*     * 

8. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, 

judeţul Buzău”,  POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de 

parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Est pentru realizarea documentației tehnico-economice a acestuia. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 



7 

 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării a III-a 

a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni 
– Podu Muncii, Judeţul Buzău”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

10. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea 
participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în 

calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – 

profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități 
vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 
exprimate telefonic. 

 

 

* 

*     * 
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13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 

„Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Nicolae Peneș. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, din care 3 voturi 

exprimate telefonic 

* 

*     * 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Declar închise lucrările şedinţei şi vă 

mulţumesc pentru participare. 

Lucrările ședinței au luat sfârșit. 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                 MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

   

 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                             Steliana Şulă  

 Ardeleanu Andreea 

 


