
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla extraordinari a

Consiliului Judetean Buziu
din data de tO mai 2OLl

Lucr5rile gedintei sunt conduse de domnul Petre - Emanoit Neagu
-Pregedinte al Consiliului Jude[ean Buz5u.

La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Jude[ean Buzdu domnul
Lungu Romeo-Daniel gi domnul Petre Adrian Robert ; consilierii judeleni:
Alexandrescu Gabriel, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel paul, Bogdan I-on, 

-Atna

Marian, Burada Petre, Cristescu Mihai, Carpen Claudiu, Citotfi Georgian,
Enescu Liviu - Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, MEntoiu-Ion,
Mocanu Viorel, Muzgoci Constantin Doru, Nedelcu Grigore, Nicolae Ion, Nicoarj
Silviu, Pitig Cornel, Vieru Mariana - Eliza, Popescu D-. Ion, pricop Karmencita,
R6nja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, MSr5cine Nicolae, voinea Nicolae.

Absenteaz5 motivat Florescu Raul-Ioan, Holban Corina-Monica, Diaconi[E
Cornel gi Zoican Adrian.

La lucr5rile gedintei mai particip5 domnul Mihai - Laurenliu Gavril[ -
Secretarul Judetului BuzEu, doamna Oprea Mirela director executiv la
Directia JuridicS gi Administralie Public5 LocalS gi domnul Ciolan Liviu
director executiv - Direclia economicS.

in calitate de invitali au participat doamna Prefect al Judelului Buziu
Carmen - Adriana Ichim gi domnul Alexandru AndrSganu - profesor universitar
- Universitatea din Bucuregti.

De asemenea, Ia lucr5rile gedinlei sunt prezen!i reprezentan[i ai presei,
radiourilor gi posturilor locale de televiziune,

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 extraordinarfi in baza
Dispozitiei Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u nr.295 din 5 mai 20L7.

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



- lnainte de a intra pe ordinea de zi vreau sd vd spun cE la invitalia mea
participd la gedint5 doamna Prefect al Judelului BuzEu Ichim Carmen
Adriana gi mai avem gi un oaspete, este vorba de domnul profesor universitar
AndrSganu Alexandru.

Prin Dispozitia nr, 295 din 5 mai 2077, am convocat astdzi 10 mai a.c.,
Consiliul judefean pentru discutarea unor proiecte de hotfir6re urgente.

La gedint5 sunt prezenli 29 de consilieri judeleni.

Lipsesc motiva 4 consilieri judeleni.

gedinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura lucr5rile.
*

Pentru gedinta de ast5zi, vE supun aprob5rii urm5toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Modificarea HotEr6rii Consiliului Jude[ean Buz5u
nr. 271/22.11,2016 pentru aprobarea promov5rii proiectului "Restaurarea,
conservarea 9i modernizarea imobilului situat in Municipiul Buzdu, b-dut
Nicolae Bdlcescu, Nr. 40 in vederea infiin[drii Centrului Muzeat I.C. Brdtianu",
propus spre finantare prin Programul Operalional Regional 2Ot4-2020, Axa
prioritard 5: ,,tmbun5t5girea mediului urbah gi conservarea, protecfia gi
valorificarea durabilS a patrimoniului cultural,,;

2. Aprobarea organiz5rii concursului de proiecte de management la
Muzeul Judefean Buz6u;

3. Aprobarea organiz5rii concursului de proiecte de management Ia
Biblioteca Judefean5,,Vasile Voiculescu" Buzdu;

4. Aprobarea organiz5rii concursului de proiecte de management la
Teatrul ,,George Ciprian" BuzEu;

5. Aprobarea organiz5rii concursului de proiecte de management la
Centrul Judefean de Cultur5 gi ArtH Buz5u;

6. Acordarea unui titlu de ,,Cet5[ean de onoare al Judetului Buzbu,,.

*

Supun aprob5rii ordinea de zi astfel enunfat5,
supusE la vot, ordinea dezi, a fost aprobatS cu 29 de voturi ,,pentru',



1. La acest punct fac o singur5 precizare: este vorba de fosta cl5dire
Br5tianu, a trebuit sE facem aceast5 modificare prin Hot5rdre de Consiliu
Judetean pentru c5 era singura posibilitate pentru a accesa fonduri europene.
Vreau sE vE spun cE suntem avansali, chiar acum douS zile am avut vizita de
monitorizare de la Agentia de Dezvoltare RegionalS gi sper ca in cel mai scurt
timp aceast5 clSdire sE fie redat5 cetS[enilor judelului BuzSu gi nu numai,

Supun la vot proiectul de hot516re privind modificarea HotS16rii
Consiliului Judetean BuzSu nr.27L/20t6 pentru aprobarea promov|rii
proiectului "Resfaurareat conservarea gi modernizarea imobilutui situat in
Municipiul Buzdu, b-dul Nicolae Bdlcescu, Nr. 40 in vederea infiinldrii Centrului
Muzeal LC. Brdtianu", propus spre finanlare prin programui operagional
Regional 2Ot4 2020, Axa prioritarE 5: ,,imbun5t5gireJ mediului urbln gi
conservarea, protectia gi valorificarea durabilS a patrimoniului cultural".

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 29 de voturi ,,pentru" .

2. Fac o discutie genericd referitoare la urm5toarele 4 proiecte de
hot5r6re de pe ordinea de zi. Este vorba de concursurile de proiecte la
institutiile de culturS din subordinea Consiliului Judelean. gtili cd ali aprobat o
serie de concursuri, au fost nigte probleme gi prin dispozilia mea s-au anulat
aceste concursuri. S-a discutat gi cu Ministerul Culturii gi am ajuns la un
numitor comun pentru ca nimeni sE nu mai comenteze cH am avut condilii
restrictive,

Sunt interventii la proiectul de hotdr6re privind aprobarea organiz[rii
concursului de proiecte de management la Muzeul Judelean Buz5u,

Nu au mai fost alte interventii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 29 de voturi ,,pentru" .

3.Sunt propuneri la
concursului de proiecte
Voiculescu" Buzdu.

Nu au fost propuneri.
29 de voturi ,,pentru" ,

proiectul de hot5rSre privind aprobarea organizdrii
de management la Biblioteca JudeleanE ,,Vasile

Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
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4.Sunt interven[ii la proiectul de hot516re privind aprobarea organiz5rii
concursului de proiecte de management la Teatrul ,,George Ciprian,, gul|u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat
cu 29 de voturi ,,pentru" .

5.Sunt propuneri la proiectul de hot516re privind aprobarea organizfirii
concursului de proiecte de management la Centrul Judetean de Cultur5 si ArtE
BuzEu

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

6. La ultimul punct al ordinii de zi, vE propun un proiect de hot5r6re
privind acordarea titlului de ,,Cet5[ean de onoare al Judefului Buzdu",
domnului AndrSganu Alexandru, specialistul gi colaboratorul nostru in initierea
9i implementarea proiectului Geoparcul linutul Buz5ului.

De ce am luat aceast5 hot5r6re: domnul AndrSganu este profesor la
Universitatea din Bucuregti la Facultatea de geologie gi este iniliatorul a foarte
multe proiecte legate de judelul Buz5u, dar dac5 vreli este "pErintele
spiritual", mie aga imi place sE spun, a Geoparcului linutul Buz5ului. Domnia
sa a venit cu aceast5 idee undeva in anul 2006, dar s-a materializat pulin mai
t6rziu. S-au fEcut tot felul de activitS[i prin bun5voinla dumnealui, prin
dragostea pe care o are pentru aceste Geoparcuri gi in sf6rgit cam de acum
doi ani, tot cu ajutorul dumnealui am reugit sE revitaliz5m acest Geoparc. tn
afar5 cE domnia lui este alSturi de jude[ul Buz5u, este alSturi de mai multe
comunit5ti locale care fac parte din acest Geoparc, ne-a sugerat gi ne-a fficut
9i pe noi sE credem gi chiar credem cd este util ca acest Geopart sE intre in
reteaua UNESCO. De ce m-am convins eu, gi sigur gi dumneavoastr5 o sE filiin asentinlentul meu, s5 iau aceasti hot5rSre si vE propun ca domnul
profesor Andr5ganu sE fie cet5lean de onoare? Acum dou5 s5pt5m6ni am fost
la un eveniment la Bucuregti la Muzeul JEranului Romdn unde era promovat
Geoparcul Jinutul BuzEului, Este un lucru fantastic cE cineva din afara
judetului, c6nd cineva a f5cut at6t de multe diligenfe ca judelul Buzdu s5 fie
promovat la un asemenea nivel fErS nici un leu din partea autoritSlilor locale.
Eu am r5mas profund impresionat.

* *

**



Acolo a fost totul la superlativ, chiar m-am simlit m6ndru cE sunt
cet5tean al jude[ului Buz5u gi m-am gSndit totodat5 c6t de multe lucruri am
putea sE facem impreun5 pentru cetSfenii judelului Buz5u gi bineinleles in
general pentru oameni.

DupH ce o sE vot5m am s5-l rog gi pe domnul profesor sE spun| c$teva
cuvinte.

Supun la vot proiectul de hot516re

Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 29 de voturi
,,P€htfu".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - VE mullumesc, Felicit5ri domnule
AndrSganu gi vE rog sE prezenta[i proiectele noastre.

Domnul AndrSganu Alexandru: - imi place foarte mult judelul Buz5u
gi mi-a plScut foarte mult gi m-a inspirat faptul cE am g5sit oameni devotali.
Multumesc foarte mult gi este o foarte mare onoare gi personal este o
satisfactie pe o muncd pe care am f5cut-o cu plScere fErE sE mE gSndesc
vreodatb cE voi ajunge in punctul acesta. lmi amintesc in 2006 eram la
primEria din M6nz5legti cu doamna Mirela Oprea, cu doamna Laura Conda, cu
doamna DrEgulescu Gabriela gi domnii primari din ceea ce a devenit ulterior
Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarE ,,Jinutul BuzEului" cu 1B localit5gi, 9ine 96ndeam ce ar putea fi fEcut pentru cetSleni astfel incdt sE reunim
imaginatia, for[ele, inteligenta, creativitatea cdt mai multor oameni.

tn acest moment votul dumneavoastrb gi propunerea, mul[umesc
domnului Pregedinte gi Consiliului Judelean Buz5u, este o confirmare ci o idee
pe care am avut-o gi o muncd de echip5 dd rezultate gi mai ales este un foarte
mare avantaj pentru cetS[eni pentru cE ceea ce facem, facem pentru oameni.
Geoparcul inseamnE un teritoriu, un proiect, un plan de dezvoitare pentru 1B
localit5ti, sunt patruzeci gi ceva de mii de oameni pe acel teritoriu, gi este un
plan de dezvoltare pe termen lung, crearea unei destinalii dar mal mult de
at6t revigorarea unui spirit de apartenen!5, revigorarea ideii cd locul unde te
nagti este cel mai frumos loc de pe pEm6nt gi trebuie doar s5-l descoperi gi sE
te bati pentru el. Ceea ce votul dumneavoastrd confirmb cE este posibil sB ne
batem pentru locurile unde ne-am n5scut sau de care suntem atagafi, Apoi
este o confirmare cE parteneriatele dintre diverse persoane din diverse
domenii de la sport la cultur5 sau alte meserii, de la universitate la Muzeul
J5ranului Rom6n la alte institulii cu care suntem parteneri gi bineinleles la
Universitatea din Bucuregti de unde provin, este posibil ca toate aceste
institutii gi acegti oameni sE stea in jurul mesei gi s5 se 96ndeasc5 ce ar putea
fi f5cut pentru un teritoriu dincolo de interese p-olitice siu interese personale,
ceea ce mi se pare extraordinar cd putem sta in jurul mesei gi sd g6ndim aga
ceva.



Ultima prezentare pe care am f5cut-o acum o lunE de zile la incheierea
unui proiect de parteneriat cu Norvegia, pe fonduri norvegiene, am prezentat
o fotografie de la intdlnirea din martie de la Consiliul Judefean a Asocialiei
Intercomunale, Ce credeti cE au observat reprezentan[ii norvegieni? Ei au fost
aici acum doi ani gi ceva gi discu[iile erau abia la inceput pentru relansarea
proiectului gi li s-a p5rut cE oamenii vor dar incd nu gtiau cum sd punE
lucrurile cap la cap. V5z6nd fotografia din martie au spus: ,, E clar cE proiectul
nostru de parteneriat este pe calea cea buni pentru cE oamenii sunt strfingi la
un loc, sunt in jurul mesei gi igi doresc sE facS ceva pentru comunitate". Apoi
imaginati-v5 cE o delegatie din Norvegia, alSturi de care am lucrat doi ani de
zile pentru Jinutul BuzEului, gtili diferenla dintre Norvegia gi Rom6nia,
economic5 dar nu este o diferen[5 din punct de vedere umanlau Oin punct de
vedere a creativititii, au rHmas profund impresiona!i gi vor sE continue
colaborarea pentru cE li s-a p5rut c5 Jinutul Buz5ului gi ceea ce este in jurul
Geoparcului este o foarte mare gans5 de dezvoltare gi mai ales exist! un
foarte mare potential. Deci ceea ce facem dovedegte cE suntem pe drumul cel
bu n.

Apoi decizia dumneavoastr6 intSregte sau dE un gir oficial echipei care
se ocup5 in acest moment de dezvoltarea Geoparcului. Este o echip| geo
format5 de tineri din Bucuregti, din striin5tate, din Romdnia, din Buz[u clre
propune proiecte, care a venit cu strategie pe care o s-o discut5m mai detaliat
probabil in lunile urm.Stoare, pentru cd Geoparcul Jinutul BuzEului, acea zond,
merit5 sE fie inscrisb intr-o listd de elit5 la nivel mondial care este releaua
globalS a geoparcurilor gi este in parteneriat cu UNESCO in cadrul celul mai
nou program UNESCO pentru geogtiintS gi geoparcuri gi deci are gansa sE
devin5 sit UNESCg. A, zis are gansa pentru cE avem mult de lucru. ia expert
UNESCO care a v5zut multe teritorii gtiu cE Jinutul Buz5ului are potenlial gi
meritd sE fie in aceast5 elitd, in acelagi timp un geoparc inseamn5 o ,rn.E
continud 9i cred cE prin acest proiect am reugif s5 punem ?n jurul mesei
oameni care cu sufletul apar[in Jinutului BuzEului. VE mullumesc foarte mult.

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - Ag ruga-o $i pe doamna prefect,
dac5 doregte sE spun5 c6teva cuvinte.

Doamna Carmen - Adriana Ichim - BunE ziua doamnelor consilieri,
domnilor consilieri, domnule Pregedinte, Mullumesc frumos pentru invitalia de
a..participa la gedinta Consiliului Judelean. V5 felicit domnule profesor ji gtiu
cH pot sE vE spun cE BuzEul este o adev5rat5 bogSlie, o adev5rat5 UogEiie din
punct de vedere al valorilor naturale pe care noi trebuie sE le p5str5h, sE le
conserv6m gi sE le valorific5m, nu doar in cele 18 comune care fac parte din
acest Geoparc al Jinutului Buzdului ci poate mult mai mult, Trebuie cu tolii,
din pozitia in care suntem, sE punem umErul, alSturi de dumneavoastr5 il voi
pune gi eu ca reprezentant al Guvernului, sd reugim sH dezvoltdm BuzSul gi sE
fim acolo la loc de frunte unde ne este locul. Mullumesc frumos inc5 o dati
pentru invitatie.



Domnul Petre - Emanoil Neagu: - gi noi vE mullumim.

in continuare urmeaz5 ceremonia de acordare a titlului de ,,Cetdfean de
onoare al Jude[ului Buz5u", domnului Andr5ganu Alexandru.

LucrErile gedin!ei au luat sf6rgit.

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
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