
coNsrlruL JtTDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinta ordinari a

Consiliului Judetean Buziu
din data de 27 octombrie ?OLG

Lucrdrile gerdintei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu
Pregedinte al Consiliului Judetean Buz5u,

La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Jude[r:an BuzSu domnul
Petre Adrian - Rrobert 9i domnul Lungu Romeo-Daniel; consilierii judeteni:
Alexandrescu Gabriel, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel Paul, BirlS Marian, Burada
Petre, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian, Diaconi!5 Cornel,
Enescu Liviu Adrian, Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru
Aurel, Holban Corina-Monica, Muzgoci Constantin Doru, Mateegescu loan-Caton,
M5ntoiu lon, MErEcine Nicolae, Mocanu Viorel, NicoarE Silviu, Nicolae Ion, Panait
Mariana Eliza, Pitig Cornel, Popescu D. Ion, Pricop Karmr:ncita, R6nja Paul-
Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian.

Absenteaz5 motivat domnul Bogdan Ion.

La lucrdrile gedintei mai participE domnul Mihai L.aurentiu GavrilS
Secretarul Judetului Buzbu, doamna Oprea Mirela - director executiv la Directia
Juridic5 9i Administratie PublicE LocalS gi domnul Ciolan Liviu - director executiv
- Directia economicS.

De asemenea, la lucr5rile gedintei sunt prezenti reprr:zentanti ai presei,
radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeteni au fost convocati in gedintb ordinarii in baza Dispozitiei
Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu nr. 401 din 20 octorrbrie 2016.

Lucr5rile gerdintei sunt deschise de domnul Petre - Emanoil Neagu
Pregedinte al Conrsiliului Judetean care a spus:

- BunE dimineata gi bine ati venit.
Prin Dispozitia nr. 4Ot din 20 octombrie 2Ot6, am convocat ast5zi, 27

octombrie a,c., C<lnsiliul Judetean Buzbu in gedint5 ordinarS,
La gedint5 s;unt prezenti 31 de consilieri judeteni.
Lipsegte un consilier judetean.
$edinta estr-. legal constituitE gi igi poate desfSgura lucriirile.

VE supun aprobdrii prin vot, procesul-verbal al gedintei ordinare din data
de 29 septembrie 2016 a Consiliului Judetean Buz5u, care a fost afigat pe site.



Nu au fost observatii. Supus la vot, procesul verbal a f'ost aprobat cu 31 de
voturi ,,pehtru".

*

Pentru gedinta de ast5zi, vE supun aprobErii urmEtodFreo oFdine de zi:

I.PR|,OIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Executiia bugetului propriu al judetului Buz5u pe trimestrul III 2016 pe
cele dou5 sectiuni;

2.Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judetului BuzEu pe anul 2016;

3.Rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuielli pe anul 2016 al
Direcliei judelenre de evidenla persoanelor BuzSu;

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pentnu anul 2016
al Centrului gcoliar de educalie incluzivd BuzEu;

S.Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2016 al
Teatrului "George Ciprian" BuzEu;

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2016
al Directiei Generrale de Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului Buz5u;

T.Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2016 al
Camerei Agricole Judelene Buzdu;

8. Aprobarea alocdrii unei sume de la bugetul propriu al judetului BuzEu in
vederea organi:z5rii gi desfSgurErii unor actiuni dedicate Zilei Nationale a
RomSniei - 2016 gi S5rb5torilor de iarn6;

9. Aprobarea Metodologiei de alocare gi platb ia sumelor aferente
drepturilor la imbrScEminte, incSl!5minte, materiak: igienico-sanitare,
rechizite/manuale, juc5rii, transport 9i materiale cultural-sprortive, prevbzute de
aft, L29 alin. t[1) din Legea nr. 272/2004 privind protecfia 9i promovarea
drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tinei cu cerinfe
educafionale speciale din unitSfile de invS[5m6nt special;

10. Aprobarea Documentaliei tehnico - economice -- faza Proiect tehnic,
precum 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii
,,Reabilitare structuralS 9i funclionalS a Spitalului Judefean de Urgen[5 BuzEu -
etapa I - Modernizare 9i extindere bloc operator, stradar Stadionului, nr. 7,
judeful Buzdu", tFinanfatb din fondurile proprii ale Judefului E]uzEu;

11. Aprobarea unor m5suri/demersuri cu privire la Asociatia de
Dezvoltare IntercomunitarS,,Eco BuzEu 2009";



12. Primirea de noi membri 9i modificarea Actului Constitutiv 9i
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intencomunitarb ,,Buzbu ,2008" la care judeful
Buzbu este mernbru asociat;

13. Desemnarea reprezentantului Judetului Buzdu gi a Tnlocuitorilor
acestuia in adunbrile generale ale Asociatiilor de Dezvoltare IntercomunitarS la
care unitatea administnativ-teritorialS Judetul Bu:zEu este membru
fo ndator/asociat;

l4.Numirera Consiliului director al Fundaliei "COMMUNITAS BUZAU";

15. Aprobarea modific5rii nivelului unor funcfii publice de execufie din
statul de funclii al Camerei agricole judefene BuzSu;

16. Aprobarea unor modific5ri in statul de functii al Teatrului ,,George
Ciprian" BuzEu;

A7. Aprcrbarea organizdrii concursului de proiecte de management la
Muzeul judelean BuzEu;

18. Aprobarea organizbrii concursului de proiecte de management la
Teatrul ,,George Ciprian" BuzEu;

19. Aprobarea organizbrii concursului de proiecte de management la
Biblioteca judeleranS,,Vasile Voiculescu" BuzEu;

2O.Aprobarea Regulamentului de organizare 9i funr:fionare al Muzeului
judefean Buz5u - formb actualizat5;

2l.Aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare a Bibliotecii
Judetene ,,Vasiler Voiculescu" Buzbu - form5 actualizatS;

22. Mod ificarea art. 2 din HotE16rea Consiliului Judefean Buzdu nr.
L66/20L6 pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Consiliul Judetean
Buzbu 9i British Council;

23. Aprobarea modificErii anexei nr, 2 la Hotd16rea Consiliului Judetean
BuzEu nr. 48 dirr 25 februarie 2016;

24. Aprobarea atribuirii licenlei de traseu pentru traseul judelean cod
011, Buzbu Autogara Sud Movila Banului, operatorullui de transport SC
TRANSRODICA S]RL;

25. Aprobarea atribuirii licenfei de traseu pentru traseul judefean cod
074, Buz5u Autogara XXL - Haleg, operatorului de transport SC FAM INVEST
SRL;

26. Aprobarea atribuirii licenfei de traseu pentru traseul judelean cod
131, Nehoiu BuzEu Autogara XXL, operatorului de transport SC GANEA
TRANSCOM SRL;



27. AtriLluirea licenlei de traseu pentru efectuarea transportului public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare - Rm.
S5rat 9i retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SFI,L;

28. Atribuirea licenlei de traseu pentru efectuarea transportului public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pe trasreul Berca - Buzbu 9i
retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL;

29. Atribuirea licenfei de traseu pentru efectuarea transportului public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pe triaseul Virrrtild VodE
BuzSu 9i retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL-;

30. Modificarea contractului de delegare a gestiurrii unor
serviciului public de administrare a domeniului public 9i privat

activitSli ale
al Judelului

BuzEu;

31. Modificarea statului de funclii
*

Suplimentar v5 propun completanea ordinii de zi cu inc5 doud proiecte de
hotbrAri care aLr fost prezentate 9i discutate in toate gedinlele comisiilor de
specialitate:

32. Valiidarea mandatului de consilier judetean arl domnului ENESCU
LIVIU - ADRIAN;

33. Acordarea de premii speciale elevilor din jucletul Buzdu care au
obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale gi irrternationale in anul
gcolar 2015 - 20t6, precum gi profesorilor coordonatori,

*
Supun aprob5rii ordinea de zi, astfel completat5.

Supus5 la v'ot, ordinea dezi, a fost aprobatS cu 31 de rroturi ,,pentru"

Domnul Petre - Emanoil Neagur - Stimafi colegi, vi congult anterior
intrbrii pe ordinea de zi, dacS sunteli de acord cu discutarea proiectului de
hot516re privind validarea mandatului de consilier judefearr al domnului Enescu
Liviu - Adrian, ca primul punct al ordinii de zi.

Cine este pentru?

Supus5 la'rot, propunerea domnului Pregedinte, a fos;t aprobat5 cu 31 de
voturi ,,pentru",

al SC,,Domenii Prr-'51 Serv" SRL Buz5u;



Domnul Pertre Emanoil Neagu: - De asemenea, vb mai consult cu
exercitarea votului deschis la proiectul de hotb16re, prin carre vor fi desemnati
consilieri judelerri, in Consiliul director al Fundatiei COMMUNITAS BUZAU

Cine este pentru?

Supus5 la vrct, propunerea domnului Pregedinte, a fost aprobat5 cu 31 de
voturi ,,pentru".

*

1. La primul punct al ordinii de zi, privind validarea mandatului de consilier
judetean al donrnului ENESCU LIVIU - ADRIAN, supleant pe listele partidului
Nafional Liberal, il rog pe pregedintele Comisiei de validare - domnul consilier
Muzgoci Constantin Doru sE prezinte Raportul comisiei de validare,

Domnul Muzgoci Constantin Doru:

RAPORT
privind v,alidarea mandatului de consilier judelean al

domnului ENESCU LIVIU-ADRIAI'I

Comisia de validare a Consiliului Judetean Buz5u aleras5 prin Hot5r6rea
Consiliu Judetearr Buz5u nr. I4I/21.06"2AL6, a luat act de Ordinul Prefectului
Judefului BuzEu nr. 679/21,10.2016 privind constatarea incet5rii mandatului de
consilier judetean al domnului BEdulescu Dorin-Valeriu, irrainte de expirarea
duratei normale, ca urmare a pierderii calitSlii de membru al partidului pe a
cErui list5 a candidat la alegerile locale din iunie 2016.

De asemenea, Comisia ia act de renunlarea la mandatul de consilier
judefean al urmStorului pe lista Partidului Nafional Liberal - pozifiia 10 - Bularcd
R5ducu - Sorin.

Pentru marrdatul de consilier judefean vacant, organiz:afia judefeanE PNL
propune pe domnul Enescu Liviu-Adrian, supleant - poz. 11 pe lista candidalilor
PNL.

in consecinl[5, in baza celor prezentate 9i coroborat cu ;lrevederile Legii
nr,2I5/2OOI, constatdm indeplinirea condifiilor legale pentru validarea
mandatului de consilier judelean al domnului Enescu Liviu-r\drian 9i propunem
plenului adoptarea hotE16rii de validare,

*
Domnul Pellre - Emanoil Neagu: -Supun votului proiectul de hot5r6re

privind validarea mandatului de consilier judelean al domnului Enescu Liviu
Adrian,

Nu au fost observatii, Proiectul
31 voturi ,,pentrLt"',

de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu

5



x

Domnul Petre - Emanoil Neagu: -Il invit pe domnul consilier Enescu sE
depunE JurEm6ntul.

Domnul Enescu Liviu - Adrian:
"Jur sd respect Constitutia gi legile tdrii gi sd fac, cu bund - credinldi tot ceea ce
std in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor judelului Buzdu.

Aga sd-mi ajute DumnezeLt !".

*
Domnul Peitre -Emanoil Neagu: - Domnule consilier, bine ati revenit in

aceast5 calitate gi vb doresc succes! 
*

**
2, Aveti observatii la proiectul de hot516re privind executia bugetului

propriu al judeturlui BuzEu pe trimestrul III 2OL6 pe cele dour5 sectiur:ri?
Vd supun v<ltului proiectul de hotS16re:

Nu au fost observatii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" 9i 9 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, MErEcine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu Liiviu - Adrian, Nicolae Ion,

*
**

3. Sunt inrt.erventii la proiectul de hotdr6re privind rectificarea a VI-a a
bugetului proprir.r al judetului BuzEu pe anul 2OL6?

Supun votului proiectul de hot5r6re:

Nu au fost interventii, Proiectul de hot5rdre, supus la rrot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" gi 9 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Balbiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Gerorgian, Carpen Claudiu, MErbcine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu Lliviu - Adrian, Nicolae Ion,

*
**

4. Sunt olbservatii la proiectul de hot516re privin<l rectificarea I-a a

bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2016 al Direcfiei Judelene de Evidenla
Persoanelor Buziu?

Supun votului proiectul de hot5r6re:

Nu au fost observatii, Proiectul de hot5r6re, supus la rrot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pefltru".

*
**



5. Aveti observatii la proiectul de hot516re privind rectificarea a III-a a
bugetului de venituri 9i cheltuieli pentru anul 2Ot6 al Centrului Scolar de
Educalie Incluzi,rb BuzEu?

Vd supun vrotului proiectul:

Nu au fost observatii. Proiectul
32 voturi ,,p€htFu".

de hot5r6re, supus la 'uot a fost aprobat cu

*
**

6. Sunt inl[erventii la proiectul de hot616re privind rectificarea a II-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2At6 al Teatrului "George Ciprian"
BuzEu?

Supun votlrlui proiectul de hot5rdre:

Nu au fost interventii, Proiectul de hotbr6re, supus la'vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru",

*
**

7. Sunt propuneri la proiectul de hot5rdre privind rectificarea a IV-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2OL6 al Directiei Generale de
Asistentd SocialiS gi Protectia Copilului Buziu?

Supun la vclt proiectul de hot516re:

Nu au fost propuneri. Proiectul de hotbrdre, supus la 'rot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru".

(domnul Fetre Adrian nu a particilpat la vot fiind sub incidenta art. 46 alin,
1 coroborat cu errt, 98 din Legea 2L5/2AOL).

*
**

8. Sunt inlervenfii la proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a

bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judelene
BuzEu?

Supun votului proiectul de hot516re:

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€htru".

*
**

9. La proiectul de hotbrAre privind aprobarea alocdrii unei sume de la
bugetul propriu al judetului BuzEu in vederea organizdrii gi desfSgurErii unor
actiuni dedicate Zilei Nationale a RomAniei - 2016 gi Sbrb5torilor de iarn5, sunt
interve ntii?



Domnul Florescu Raul: - Interventia pe acest proiect de hotE16re const5
in faptul cE am avut discutii gi la comisie, offi primit gi anumite lSmuriri cu care
noi nu ne-am pus de acord gi cheltuiala pentru aceste evenimente mi se pare
foarte mare. Anul trecut a fost de 300 000 mii lei, anul acesta este cu 100.000
mii lei mai marer, in conditiile in care marea majoritate a preturilor, la partea de
alimente, sunt mai scdzute fatd de anul trecut. Mie mi se pare cE aceastb
cregtere este nt-'justificatS, Mi s-a explicat cd au loc tot l=elul de evenimente,
evenimente ce etu loc in institutiile ce apartin Consiliului JurJetean gi mE refer la
Muzeu 9i probabil la Directia de culturd, dar este vorba de orgarilizarea unor
t6rguri de Cr5cirun care p6n5 la urmd ar trebui sE aduc5 profit gi nu cheltuialS,
Din acest punct de vedere noi ne ab[inem gi consider5m cd sumb alocatb ar
trebui sE fie la nivelul de anul trecut.

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Eu in calitate de Pregedinte al
Consiliului Judetean sunt obligat sb vd dau anumite liSmuriri, Probabil cE
ingrijorarea durnneavoastr5 este fireascS, dar tin sb precize;2 cE suma alocati nu
este mai mare fatb de anul trecut dec6t cu 50.000 lei. De ce suma este mai
mare? Pentru cb inc6 de anul trecut am zis cE totugi v'rem gi noi Consiliul
Judetean, indiferent din ce spectru politic facem parte, sE sEirb5torim aga cum se
cuvine Ziua NationalS a Rom6niei, mai ales c5, ager cum observati gi
dumneavoastr5 cum vin nori de ploaie probabil vin gi nori de z5pad5 9i sunt gi

altfel de nori care se abat asupra t5rii noastre, Eu cred cb trebuie sE ar5t5m cE
gtim cum sE cinstim Ziua Naliona15. in afarE de Ziuit NalionalS in luna
decembrie au loc Ai altfel de activit5gi, anul acesta vor fi prremiati toti elevii care
au avut rezultate foarte bune la olimpladele nationale gi inrternationale, Sunt gi

altfel de activitbti gi cred cd toti buzoienii at6t cei din municipiul Buzdu cdt gi cei
din judet meritii in afar5 de hrana de zi cu zi gi ,,hran5 :spiritual5", V-ati pus
intrebarea cb se apropie campania electoralS gi sunt ferm convins cd s-a creat o
poveste cu iz elecleru;, dar vE informez cE marea majoritate a activitbtilor sunt
dupi alegeri. Eu cred cE togi de aici, indiferent din ce spectrru politic facem parte,
o sE lu5m parte la aceste manifest5ri gi nu in ultimul r6nd sd gtiti cE Ziua
NationalS nu este a unui partid, Ziua NationalS este a intregului popor rom6n.

Suma intr-adev5r este de 400,000 mii lei dar bineinteles cE in functie de
echilibrul care va fi in urma achizitiilor respective probabil cb suma va fi mai
mic5,

Domnul Florescu Raul: - tn discursul dumneavoastr6 ali pomenit de
premierea elevilor. Este un punct distinct pe ordinea dezi cu care noi suntem de
acord. Vis-a-vis de acest proiect de hot516re nu am avut nici un deviz estimativ
bine intocmit,

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Eu vE fac o propunere,
dumneavoastrb sunteti consilier judetean gi puteti veni sE luati parte la tot ce v-
ar putea interesia.

Supun la vot proeictul de hot5r6re,



Nu au maii fost alte interventii. Proiectul de
aprobat cu 23 de voturi ,,pentru" gi 9 ,,abtineri" -
Florescu Raul, Calotb Georgian, Carpen Claudiu,
Ioan - Caton, Enescu Liviu - Adrian, Nicolae Ion,

hot5rdre, supus la vot a fost
Zoican A,drian, Babiuc Emilia,

Mdrbcine Nicolae, Mateegescu

10. Supun la vot proiectul de hotb16re privind aprob,area Metodologiei de
alocare 9i plat5 a sumelor aferente drepturilor la imbrdctiminte, incdl!5minte,
materiale iEienico-sanitare, rechizite/rnanuale, jucErii, trilnsport gi materiale
cultural-sportiver, prevdzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind
proteclia gi promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de
copii/elevi/tinei cu cerinle educa!ionale speciale din unitSlile de invS!5mAnt
special.

Nu au fost observatii, Proiectul de hotdr6re, supus la,rot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru". 

*

11. Sunt intervenfii la proiectul de hot516re pentru aprobarea
Documentafiei tehnico economice faza Proiect tehnic, precum 9i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de irrvestilii ,,Reabilitare
structuralS gi furnclionalS a Spitalului Judefean de Urgenfli Buz5u - etapa I -
Modernizare 9i erxtindere bloc operator, strada Stadionului, nr. 7, judeful Buzdu",
finanfatd din forrdurile proprii ale Judefului Buzbu?

Supun la vot proiectul de hotdrdre,

Nu au fost observatii. Proiectul de hotbrdre, supus la,uot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru".

(domnul Zloican Adrian nu a participat la vot fiind s;ub incidenta art. 46
alin, 1 coroborat cu art, 98 din Legea 2L5/2OOI).

12. Sunt observafii la proiectul de hot5r6re cu privire la aprobarea unor
mEsuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarb ,,Eco
BuzEu 2009"?

Supun la vot proiectul de hotb16re,

Nu au fost interventii, Proiectul de hot5r6re, supus la'vot a fost aprobat cu
24 de voturi ,,pentru" gi B ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calotd Georgian, Carpen Claudiu, Mdrbcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian,
Nicolae Ion, 

*



13. Supun la vot proiectul de hotbr6re privind primirea de noi membri 9i
modificarea Actului Constitutiv gi Statutului Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitarb ,,BuzEu 2008" la care judelul BuzEu este membru asociat, cu
amendamentul formulat 9i prezentat, referitor 9i la comunele Movifa Banului 9i
MErgE ritegti,

Nu au fost interventii, Proiectul de hot6r6re, supus la'yot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" gi B voturi ,,impotrivd" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, MErEcine Nicolae, Enescu Liviu
- Adrian, Nicolare Ion gi 1 ,,abtinere"- Mateegescu Ioan - Caton.

*
**

14. V5 s;upun votului proiectul de hotE16re privind desemnarea
reprezentantuluii Judetului BuzEu gi a inlocuitorilor acestuia in adunbrile generale
ale Asociatiilor de Dezvoltare IntercomunitarH la care unritatea administrativ-
teritorialS - Judretul BuzEu este membru fondator/asociat cu amendamentul care
v-a fost inm6nat ast5zi,

Nu au fost observatii. Proiectul
32 voturi ,,pentru"

de hot5r6re, supus la 'yot a fost aprobat cu

*

15. La proirectul de hot516re privind numirea Consiliului directori al Fundafiei
"COMMUNITAS BIJZAU", rog grupurile de consilieri jucleleni sE formuleze
propuneri, confrcrm alEoritmului grupul PSD+ALDE 3 locuri, grrupul PNL gi

PSRO fiecare c61le un loc.

Domnul Biaciu Gabriel: - Propunerile grupului Partidului Social Democrat
sunt: - Doamna Panait Eliza, domnul MEntoiu Ion 9i domnul Voinea Nicolae,

Domnul Florescu Raul: - Grupul Partidului llational [-iberal nu
nominalizeaz5 consilieri judeteni in Consiliul director al acestei fundatii care
dup5 p5rerea nnea ar trebui sE fie desfiintat5 mai ales cE p6n6 acum nu a
functionat gi nu v5d rostul ei 9i de acum inainte.

Doamna Flolban Monica: - Grupul Partidului Social Rom6nesc nu
formuleazb propuneri.

Domnul Petre- Emanoil Neagu: - Atunci gruprul Partidului Social
Democrat mai propune pe domnul Burada Petre gi pe domnul Diaconit5 Cornel,

Domnul Diaconitd Cornel: - VH rog sE faceti alt5 propunere, eu refuz
nominalizarea.
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Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Atunci propun pe domnul Cristescu
Mihai,

Supun votului proiectul de hot516re cu propunerile forrnrulate.

Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu 23 de voturi ,,pentru" gi
9,,abtineri" - jZoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul, Calot5 Georgian,
Carpen Claudiu, MErbcine Nicolae, Mateegescu Ioan - Carton, Enescu Liviu
Adrian, Nicolae lon.

*
**

16. La proiectul de hotb16re privind aprobarea modificErii nivelului unor
funcfii publice cle execulie din statul de funclii al Camerei Agricole Judefene
BuzEu, sunt interventii?

Nu au fost iinterventii, Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
22 de voturi ,pentru" gi 10 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, MErHcine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu Liviu - Adrian, Nicolae Ion, Holban Monica.

*
**

17. La proirectul de hot5rdre privind aprobarea unor nrodific5ri in statul de
funclii al Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu, sunt observalii?

Nu au fost robservatii. Proiectul de hotbr6re, supus la rrot a fost aprobat cu
22 de voturi ,,pentru" gi 10 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calotb Georgian, Carpen Claudiu, MSricine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu L-iviu - Adrian, Nicolae Ion, Holban Monica,

*
**

18. Sunt observatii la proiectul de hot516re privind arprobarea organizdrii
concursului de proiecte de management la Muzeul Judelean Buzbu?

Supun la vot proiectul de hot5r6re:
Nu au fost rcbservatii. Proiectul de hot5r6re, supus la r,rot a fost aprobat cu

32 voturi ,,pentru".
*

**
19. Sunt inrtervenfii la proiectul de hot516re privind erprobarea organiz5rii

concursului de proiecte de management la Teatrul ,,George Ciprian" Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la rrot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€ntru".

*
**
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20. Sunt observafii la proiectul de hot516re privind aprobarea organiz5rii
concursului de proiecte de management la Biblioteca judefeanS ,,Vasile
Voiculescu" BuziSu?

VE supun votului proiectul de hotbr6re:

Nu au fost observatii. Proiectul de hotdr6re, supus la'vot a fost aprobat cu
32 voturi,pentru",

*
**

21. Sunt intervenlii la proiectul de hotd16re privind aprobarea
Regulamentului de organizare 9i funcfionare al Muzeului JudLefean Buz5u - form5
actualizatS.

VE supun votului proiectul de hotbnAre:
Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu

32 voturi ,,pentru",
*

**
22. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea Regulamentului de

Organizare gi Fiunctionare a Bibliotecii Judetene ,,Vasile Voiculescu" BuzEu
form5 actualizat6,

Vb supun votului proiectul de hotdr6re:

Nu au fost observatii, Proiectul de hotdr6re, supus la'vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pefltru".

*
**

23.Supun votului proiectul de hot5r6re privind modificarea art, 2 din
Hot5r6rea Consiliului Judelean Buzbu nr"I66/2O16 pentru aprobarea Acordului
de colaborare intre Consiliul Judefean BuzSu 9i British Counr:il.

Nu au fost observatii, Proiectul de hot5r6re, supus la'yot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru",

(domnul lrlicoarE Silviu nu a participat la vot fiind s;ub incidenta art. 46
alin. 1 coroborall cu art. 98 din Legea 2t5/2OOt),

*
**

24. Sunt observalii la proiectul de hot516re privind aprobarea modificbrii
anexei nr. 2 la Hot5rdrea Consiliului Judelean Buz5u nr. 48 din 25 februarie
20L6.

VE supun votului proiectul de hotin6re:

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

(domnul Eiirld Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art,46 alin.
1 coroborat cu arrt. 98 din Legea 275/2AOI).
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25. Avel;i observatii la proiectul de hot516re privincl atribuirii licenlei de
traseu pentru traseul judelean cod 01J-, Buzbu Autogara Sud - Movila Banului,
operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL?

Vd supun votului proiectul de hot516re:

Nu au fost observatii. Proiectul de hotdr6re, supus la'yot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" gi 8 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Mdrbcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian,
Holban Monica.

(domnul Eiirl5 Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art.46 alin.
1 coroborat cu errt. 98 din Legea 2I5/2DOL).

26. Sunt intervenfii la proiectul de hot516re privind atribuirii licenfei de
traseu pentru traseul judefean cod 074, BuzEu Autogara XXL Hale9,
operatorului de transport SC FAM INVEST SRL?

VE supun votului proiectul de hotSr6re:

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la'vot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" 9i 8 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, MErEcine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian,
Holban Monica.

(domnul EiirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art, 46 alin.
1 coroborat cu errt, 98 din Legea 2I5/2AOI).

27. La proriectul de hotb16re privind aprobarea atribuirii licenlei de traseu
pentru traseul jr.rdefean cod 131, Nehoiu - BuzEu Autogara XXL, operatorului de
transport SC GANEA TRANSCOM SRL, sunt observafii?

Supun votului proiectul de hoti16re:

Nu au fost observatii. Proiectul de hotbr6re, supus la'yot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,p€fltru" gi 8 ,,ab[ineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calotd Georgian, Carpen Claudiu, MEr6cine Nicolae, Enescu Liviu - Adrian,
Holban Monica,

(domnul tsiirl5 Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art.46 alin,
1 coroborat cu errt. 98 din Legea 2I5/2AOL).

2a. Avel;i interventii la proiectul de hot5rSre privind atribuirea licenfei de
traseu pentru efectuarea transportului public judefean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul Livada Mare - Rm. Sdrat 9i retur, operatorului de
transport SC VALMAN TUR SRL?



Supun voturlui proiectul de hotd16re:

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
23 de voturi ,,pentru" gi B ,,abtineri" - zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calotd Georgian, Carpen Claudiu, MEr5cine Nicolae, E:nescu Liviu - Adrian,
Holban Monica,

(domnul ElirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art.46 alin.
1 coroborat cu errt, 98 din Legea 2I5/2AOD.

*
**

29' Sunt observafii la proiectul de hot516re privind atribuirea licenfei de
traseu pentru erfectuarea transportului public judelean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul Berca - BuzEu 9i retur, operatorului de transport SC
DRENICOM SRLT

Supun votului proiectul de hotS16re:

Nu au fost observalii, Proiectul de hotbr6re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pentru".

(domnul EtirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu errt. 98 din Legea 2I5/2OOt).

*
**

30. Sunll propuneri la proiectul de hotSrdre privind atribuirea licenlei de
traseu pentru efectuarea transportului public judefean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul VintilS VodE Buzbu 9i rertur, operatorului de
transport SC ADI TRANS SRL?

Nu au fost observatii. Proiectul de hotbr6re, supus la,yot a fost aprobat cu
31 voturi ,pentru".

(domnul EiirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art, 46 alin,
1 coroborat cu errt. 98 din Legea 2I5/2OOL).

*
**

31. Sunt intervenfii la proiectul de hot516re privind modificarea contractului
de delegare a gestiunii unor activitSli ale Serviciului public de administrare a
domeniului public 9i privat al Judefului BuzEu c5tre SC "Dornenii Prest Serv" SRL
BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la'yot a fost aprobat cu
22 de voturi ,pL'ntru" gi 10 ,,ab!ineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Gelorgian, Carpen Claudiu, MEr5cine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu Liviu - Adrian, Nicolae Ion, Holban Monica.
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32. Sunt observafii la proiectul de hot516re privind modificarea statului de
funcfii al SC,,Domenii Prest Serv" SRL Buzdu?

Vb supun votului proiectul de hotbr6re:

Nu au fost interventii, Proiectul de hotdrdre, supus la vot a fost aprobat cu
22 de voturi ,pentru" gi 10 ,,ab!ineri" - Zoican Adrian, Berbiuc Emilia, Florescu
Raul, Caloti Georgian, Carpen Claudiu, MErEcine Nicolae, Mateegescu Ioan
Caton, Enescu L.iviu - Adrian, Nicolae Ion, Holban Monica.

33. Sunt intervenlii la proiectul de hot5rAre privind acordarea de premii
speciale elevilor din judetul BuzEu care au oblinut rezultate deosebite la
olimpiadele nationale gi internalionale in anul gcolar 2Ol-5 - 2016, precum gi
profesori lor coord onatori ?

VE supun votului proiectul:

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

*

DIVERSE:

Domnul Florescu Raul: - Ag avea dou5 lucruri der discutat in aceast5
gedintS. Unul es;te legat de aceast5 societate Domenii Prest pe care v5d cd tot o
rostogolim gi nu^vrem deloc sE facem ceea ce trebuie, adicEr aceastd societate sb
fie desfiintatS. .tn afar5 de disculiile anterioare pe care de fiecare datb le-am
adus at6t in connisii c6t gi in plen, am observat cE nu avem nici un bilan! pozitiv
in ceea ce privegte activitatea, dimpotriv5 tot schimbEm rcbiectul de activitate
dup5 cum bate v6ntul, ba avem bani, ba nu avem bani, ba avem femei de
serviciu, ba nu avem femei de serviciu gi vreau sb reaminl[esc colegilor gi sE le
spun colegilor noi cE aceastb societate a pornit ca fiind o s;ocietate care trebuia
sE facd proiecte europene, sE se ocupe de cu totul gi cu totr.rl altceva. Eu aga imi
aduc aminte gii cred cE documentele tot asta spun, Am ajuns de la proiecte
europene sE mErturEm, sE facem pazd, sd concas5m bolovani care nu prea sunt
la Statia de la Vernegti gi aga mai departe. Nu mai vorbesc de faptul cE nu avem
un proces verbal de predare - primire a gestiunii, o desc5rcare de gestiune. Nu
gtim exact ce a llSsat vechea conducere gi ce a preluat noua conducere,

PSrerea mea este cb tot schimbdnd obiectul de activitate s-ar putea ca p6n5
la sf6rgitul manclatului sE facem gcoalS de moage la Domenii prest.
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Domnul Fetre - Emanoil Neagu: - Domnule consilier, ca principiu din
afarE a9a se vede. Societatea probabil, ca orice poveste nliscui5 prost sd zicem
cE a avut ceva probleme. Concasarea bolovanilor care sunt sau nu prea sunt,
a9a cum vE exprimati domnia voastrE, gtili c5 acolo este vorba de un proiect
european 9i trebuie s5-l ducem mai del arte. Referitor la :;chimbarea obiectului
de activitate, gtiti foarte bine cE Legea achiziliilor publice s-a schimbat gi prin
efectul legii, noi ca gi Consiliul Judelean putem sb facem, dac5 avem o firmS'din
subordinea noastrS, anumite lucrbri de intrelinere a infrastructurii. SE gtili cd
intretinere de rlgori, sE gtili cE decormat5ri gi aga mai dep,6r1s se fac destul de
greu mai ales cli trebuie sb le scoli la licitalie, Eu cred cE irrcep6nd de anul viitor
activitatea ace:stei societbti se va revitaliza. Eu propun ca impreunb cu
dumneavoastrd,, toti reprezentan!ii grupurilor politice gi executivul Consiliului
Judetean, sE a',rem o disculie referitoare la proieclia ie vrem sE facem anul
viitor. Eu sunt deschis gi este normal sE fim transparenli 5;i toat5 lumea sE gtie
ce se int6mplS acolo. Am luat act de ceea ce agi spul dumneavoastr5 cu
desc5rcarea ges;tiunii, sE gtili cb prin atribuliile pe care le am, prin auditul nostru
o sb facem o poveste acolo gi o sE vE pun la dispozilie cele :solicitate.

Domnul Florescu Raull - Sb nu cumva aceast5 societate tot curS!6nd
rigori gi pun6nd asfalt sE ajung5 Urbis 2. O a doua problemd este legat5 Oe
activitatea gi 1'unctionabilitatea Direcliei Generale de ,Asisten!5 SocialS gi
Protectia Copilului BuzEu.

Domnul Muzgoci Doru: - Tot dumneavoastr5 sunteli la punctul 2?

Domnul Fllorescu Raul: - Domnul consilier dumnearvoastrb suntefi deja
intr-o campanie electonalS permanent5. Ceea ce vreau eu sb spun acum este o
problem5 care vb intereseazd gi pe dumneavoastrS, este vorba de funcfionarea
Directiei Generale de Asistentb SocialS gi Proteclia Copilului Buz5q, Mie mi se
pare cd acolo sunt probleme de mai bine de jum5tate de ian 9i aici mE refer la
foarte proasta finanlare pe care centrele o au la ora erctualS, nu din vina
Consiliului Jude!:ean, refine!i, ci pur 9i simplu din proiectarea bugetului pentru
anul 2016. A fo:;t o defecliune undeva, nu gtim exact despne ce este vorba, dar
este inadmisibil ca un director de executie sd nu-gi poatb previziona in buget un
contract de alinrente care se incheie in luna septembrie fin6nd cont cd anul se
terminE in luna decembrie, nu-mi pot spune cE nu are o previziune vis-a-vis de
echipamentul care trebuie cumpbrat, ori in direcfie nu s-a mai cumpErat
echipamente de doi ani de zile. La toate intervenliile pe care le-am f5cut anul
acesta mi s-a spus cd bugetul este aga un pic s5r5cu!, dar a trebuit sE prelu|m
Centrul de Inter;rare prin Terapie Ocupafional5. Fals. De rCentrul de Integrare
prin Terapie OcupafionalS se gtia cE va fi preluat de cel pufin 6 luni de zile,

Aducefi-vE aminte, de douE ori am prorogat noi termenul HotE16rii
Consiliului Judefean astfel inc6t sE aibb timp s5-9i ferc5 acea previziune
bugeta r5.



Mai mult rlec6t at6t, imediat dup5 ce noi am adoptat hotbrdrea privind
trecerea de la Consiliu.l Judefean la Direclia GeneralS d'el Asistentb SocialE ji
Prote.ctia Copilurlui BuzEu a Centrului de Infegrare prin Terapie Ocupa;ionalE, s-au f5cut vizitre de documentare 9i de froiectare pentru ce este acolo,
Rug5mintea mea este sd facem o comi: ie sau sE g5sim o solulie de a remedia
lucrurile acolo.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Am infeles. Sigurr cE da o sE facem 9ipentru cd ati pomenit de campania electoralS nu vreau s,5 fac anumite referiri
vis-a-vis de anumite lucruri care trebuiau f5cute de anumili domni care au sediul
la Bucuregti, VE multumesc.

Declar inchise lucrdrile gedinlei noastre de ast5zi.

Lucr5rile ;;edinlei au luat sf6rgit.

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAUREINTIU GAVRILA

Steno-teh nored
Steliana gulS
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