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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 26 noiembrie 2020 
 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu 

–Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă consilierii judeţeni: Petre Adrian – Robert, Lungu 
Romeo – Daniel, Rache Aurelian – Felix, Baciu Gabriel Paul, Ghiveciu 

Adrian-Iulian, Bîrlă Marian, Pitiș Cornel, Rânja Paul-Eugen, Iacob Cristina-  
Iuliana, Bogdan Ion, 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. 

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. 321/19.11.2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Bună dimineața. 

     Doamnelor și domnilor consilieri, este prima ședință ordinară din 

acest mandat convocată prin Dispoziția Președintelui nr. 321/19.11.2020. 
 

 Vă informez că după ședința de ceremonie pentru constituirea 
Consiliului Județean Buzău, Prefectul Județului Buzău a emis Ordinul nr. 783 din 

28.10.2020 prin care a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire. 

 
 Prezența la ședință este următoarea: 31 de consilieri județeni din care 5 

supleanți validați și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
  

 Procesul-verbal al ședinței de ceremonie a constituirii din 27 octombrie 
2020, a fost afișat pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 
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 Vă supun aprobării procesul-verbal al ședinței din 27 octombrie. 

 
Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 

26 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 
 

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

I. Depunerea jurământului de consilierii județeni supleanți declarați 

aleși și validați, individual, prin încheieri ale Tribunalului Buzău. 
 

II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 190/11.11.2020 privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale  a mandatului doamnei 

Ichim Carmen Adriana, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de 

consilier județean; 

2. Proiect de hotărâre nr. 191/11.11.2020 privind alegerea 

vicepreședinților Consiliului Județean Buzău; 

3. Proiect de hotărâre nr. 192/11.11.2020 privind aprobarea 

componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului Județean Buzău. 

 Supun aprobării ordinea de zi astfel completată: 

 Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 26 de voturi ”pentru” 
și Președintele Consiliului Județean Buzău ( nu participă la vot consilierii 

județeni validați dar care nu au depus încă jurământul). 

 

I. La primul punct al ordinii de zi se va proceda la depunerea 
jurământului de către consilierii județeni supleanți validați de Tribunalul Buzău, 

respectiv: 
 

Alianța PSD-PRO Buzău  - Mărgărit Georgian 
- Stan Sorin Valeriu 

- Savu Marian 
 

    PNL                 - Enescu Liviu Adrian 

 
    PMP                 - Popa Constantin 

 
 Vă invit dragi colegi, în ordinea enunțată să depuneți jurământul. 

 



3 

 

  Urmează depunerea jurământului de către consilierii județeni supleanți 

validați. 
* 

*    * 
 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Vă mulțumesc! Să-i felicităm pe noii 
noștri colegi! 

Am speranța că împreună vom forma o echipă și o să facem lucruri bune 
pentru locuitorii județului Buzău. 

Astăzi, echipa noastră are 32 de membri din care 31 consilieri județeni, 
urmând ca după îndeplinirea formalităților legale de validare, să completăm cu 

încă un consilier județean în următoarea ședință. 
 

* 
*    * 

 

II. În partea a doua a ședinței, vom discuta și adopta 3 proiecte de 
hotărâri din care două întregesc mecanismul de exercitare a mandatului 

Consiliului Județean Buzău. 
 

1. Supun votului proiectul de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept înainte de expirarea duratei normale  a mandatului doamnei Ichim 

Carmen Adriana, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier 
județean. 

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

cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

2. La proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședinților 
Consiliului Județean Buzău, vă precizez că prin raportare la prevederile legale, 

vom exercita vot secret prin buletin de vot la cabina special amenajată. 
Propunerile pot fi făcute de Președintele Consiliului Județean Buzău, de 

liderii de grup sau de oricare dintre consilierii județeni. 
 Pentru numărătoarea voturilor vă propun să constituim o comisie 

alcătuită din liderii de grup astfel cum au fost stabiliți, respectiv domnii Baciu 
Gabriel Paul, Iuga Ionuț Ciprian și Popa Constantin cu suportul tehnic al 

colegilor din aparatul de specialitate. 
   

Înainte să trecem la vot vreau să vă informez că, prin Dispoziția 
Președintelui, Consiliul Județean Buzău are și Administrator Public. 

Administratorul Public se află în sală, este un coleg de-al nostru cu care vom 

colabora. Va fi „cureaua de transmisie” între mine și dumneavoastră, între mine 
și aparatul propriu al Consiliului Județean Buzău. Țin să menționez că este 

atributul Președintelui să numească sau să demită Administratorul Public. 
 

Acum rog pe directorul executiv juridic să dea câteva detalii despre 
procedura de vot. 
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 Doamna Oprea Mirela: - Propunerile de candidați pentru alegerea 

celor doi vicepreședinți, așa cum a precizat și domnul Președinte, se pot face 
prin liderii de grup, prin domnul Președinte sau oricare dintre domnii 

consilieri. Dumneavoastră fiecare consilier județean și domnul Președinte, 
care votează, poate opta pe buletinele de vot, pentru unul sau cel mult doi 

candidați. Se vor declara aleși candidații care îndeplinesc, cumulează 
majoritatea absolută a voturilor exprimate adică jumătate plus unu din 

numărul de voturi. Nu vor fi luate în considerare buletinele de vot nule, adică 
acele buletine în care nu se optează pentru niciunul dintre candidați, sau se 

optează pentru mai mult decât doi candidați. În cazul în care niciunul dintre 
candidații înscriși nu a întrunit majoritatea absolută a voturilor atunci se vor 

organiza tur sau tururi succesive de scrutin. Vă voi anunța în ordinea 
grupurilor politice constituite și în ordinea în care sunteți pe liste cu 

mandatele: Alianța PSD – PRO Buzău, PNL și PMP. După ce veți face 
propuneri, colegii mei vă vor înmâna fiecăruia buletinele de vot. În cabină 

aveți pix și soluție de dezinfectat a acestuia. După ce se termină procedura de 

votare, cei nominalizați în comisia de numărare a voturilor vor urca pe scenă 
și împreună vom proceda la numărarea voturilor. 

 
Domnul Petre-Emanoil Neagu: - Înainte de propuneri vreau să mai 

fac o precizare. Așteptam ca domnii sau doamnele consilieri, pentru că 
intenționat n-am spus numele Administratorului Public, să mă întrebe cine 

este. Este vorba de Alexandru Stoica care este în sală. 
Rog acum liderii de grup să facă propunerile. 

 
* 

 Domnul Baciu Gabriel – Paul: -  Grupul de consilieri județeni ai 
alianței PSD – PRO Buzău propune pe domnul Petre Adrian – Robert și domnul 

Rache Aurelian – Felix. 
 

 Domnul Iuga Ionuț – Ciprian: - Grupul de consilieri județeni PNL 

propune pe domnul Posea Mircea – Ciprian și pe domnul Iuga Ionuț – Ciprian. 
 

 Domnul Corcodel Claudiu: - Dacă îmi permiteți domnule Președinte, 
nu sunt lider de grup dar vreau să fac și eu două propuneri: pe doamna Holban 

Corina - Monica și pe domnul Popa Constantin. 
 

* 
*    * 

 
Urmează procedura de vot. 

 
După procedura de vot, comisia alcătuită din liderii de grup - domnii 

Baciu Gabriel Paul, Iuga Ionuț Ciprian și Popa Constantin împreună cu suportul 
tehnic al aparatului de specialitate al Consiliului Județean procedează la 

numărarea voturilor. 

 
* 
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 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Până se anunță rezultatul votului, 

vreau să vă informez că ieri am semnat ordinul de începere a lucrărilor  pentru 
construcția unei noi Unități de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență 

Buzău pe fonduri europene. Este proiectare – execuție, proiectarea durează 6 
luni, execuția imediat după. Este un proiect pe care l-am început din mandatul 

trecut, este pe fonduri europene. Din nefericire avem doar 1.500.000 euro din 
fonduri europene, iar din fonduri proprii, ca să fie o Unitate de Primiri Urgențe la 

standardele anului 2020 inclusiv cu aparatură, pune și Consiliul Județean 
aproximativ 3.000.000 euro. 

 Vă mai informez că s-a adjudecat procedura de licitație pe proiectul: 
Tronson 203K – Podul Muncii – Vintilă Vodă – Plaiul Nucului pe fonduri europene 

și bineînțeles, tot din mandatul trecut am avut un obiectiv o Sală 
Multifuncțională pentru persoane cu handicap, cea mai modernă din România, la 

care s-a început construcția, este o lucrare prin Compania Națională de 
Investiții. 

 

* 
Doamna Oprea Mirela: - Rezultatul votului este următorul: 

- voturi exprimate – 32 
- voturi valabil exprimate – 32 

- voturi nule – 0 
 

    Voturile pentru fiecare candidat: 
- Petre Adrian–Robert  – 20 de voturi „pentru”; 

- Rache Aurelian – Felix - 20 de voturi „pentru”; 
- Posea Mircea – Ciprian – 8 voturi „pentru”; 

- Iuga Ionuț – Ciprian – 7 voturi „pentru”; 
- Holban Corina – Monica – 4 voturi „pentru”; 

- Popa Constantin - 4 voturi „pentru”; 
 

 Rezultatul votului arată că majoritatea absolută a fost obținută  de 

domnul Petre Adrian–Robert  și domnul  Rache Aurelian – Felix pentru 
ocuparea celor două funcții de vicepreședinte. 

 
 

 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Supun votului proiectul de 
hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Buzău conform 

rezultatului votului exprimat. 
 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 voturi „pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*    * 
 

 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Îi felicit pe colegii mei aleși 
vicepreședinți și îi invit alături de mine pentru a continua ședința într-o formulă 

completă. 



6 

 

Ce vreau să vă spun, sper să avem o colaborare bună cu noii noștri 

colegi, pe domnul Petre îl cunoașteți din mandatul trecut, domnul Rache noul 
nostru coleg s-ar putea să ne părăsească în luna decembrie sau ianuarie cel mai 

târziu. Sper să avem o colaborare bună dar vă anunț încă de la început că orice 
derapaj va duce la înlocuirea oricând a celui care nu se integrează în planul 

nostru de a fi în slujba cetățeanului. Vreau să vă atrag atenția tuturor în mod 
serios, la Consiliul Județean nu se face decât politica cetățeanului. Nu admit în 

ședințele Consiliului Județean declarații politice, controverse, avem tot timpul la 
comisii să dezbatem. Vrem să fim niște oameni serioși care într-adevăr să nu 

dezamăgească cetățenii care ne-au trimis aici.  
 

* 
*     * 

 
3. Cu privire la proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței 

celor 5 comisii de specialitate, vă consult dacă sunteți de acord cu votul 

deschis? 
 

Supusă la vot, propunerea domnului Președinte privind votul deschis, a 
întrunit 32 de voturi „pentru”. 

 
Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Ați fost deja informați, în scris, 

fiecare grup politic, că desemnarea în comisii se va realiza cu respectarea 
configurației politice rezultate la alegerile din septembrie a.c. 

Conform acesteia, în comisiile cu 7 membri, alianța PSD-PRO Buzău are 4 
consilieri județeni, PNL 2 consilieri județeni și PMP 1 consilier județean. 

În comisiile cu 5 membri alianța PSD-PRO Buzău are 3 consilieri județeni, 
PNL 1 consilier județean și PMP va avea un consilier județean numai într-o 

comisie de 5 membri pentru care optează. 
Voi da eu citire nominalizărilor așa cum mi-au fost comunicate de liderii 

de grup pentru celeritate: 

 
(1). Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului – 7 membrii. 

PSD-PRO Buzău : 

1. Bogdan Ion; 

2. Munteanu Ștefăniță; 

3. Bușcu Alexandru; 

4. Dimitriu Costel. 

PNL: 

5.Iuga Ionuț Ciprian; 

6. Posea Mircea Ciprian. 
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PMP: 

7. Popa Constantin. 
 

(2). Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor – 7 membrii, 

 

PSD-PRO Buzău : 

1. Baciu Gabriel Paul; 

2. Mocanu Viorel; 

3. Dragomir Ionuț Sebastian; 

4. Lungu Romeo Daniel. 

PNL: 

5. Iuga Ionuț Ciprian; 

6. Ștefu Viorel. 

PMP: 

7. Alexandru Ioan Cristian. 
 

(3). Comisia pentru activităţi  ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

culte,  protecţie socială, sportive şi de turism – 7 membrii. 

 

PSD-PRO Buzău : 

1. Rânja Paul Eugen; 

2. Iacob Cristina Iuliana; 

3. Mărgărit Georgian; 

4. Petre Mirela. 

PNL: 

5.Zoican Adrian; 

6. Boloș Marieta. 

PMP: 

7. Corcodel Claudiu. 
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(4). Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură – 5 membrii, 

PSD-PRO Buzău : 

1. Pitiș Cornel; 

2. Scîntei Faustin Doru; 

3. Savu Marian. 

4. Va fi desemnat după validarea mandatului supleantului aflat pe lista 

Alianței PSD – PRO Buzău. 

PNL: 

5.Alexandrescu Gabriel Adrian. 

 

(5). Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – 5 membrii. 

PSD-PRO Buzău : 

1. Ghiveciu Adrian; 

2. Bîrlă Marian; 

3. Stan Sorin - Valeriu. 

PNL: 

4. Enescu Liviu-Adrian. 
 

PMP: 

5. Holban Corina Monica. 

 

Vă supun aprobării proiectul de hotărâre în integralitatea sa, privind 

stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Buzău. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 voturi „pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*   * 
Domnul Zoican Adrian: - Domnule Președinte în legătură cu ceremonia 

de 1 Decembrie ce ne puteți spune? 
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Domnul Petre –Emanoil Neagu: - Va fi un 1 Decembrie altfel decât a 

fost până acum. Instituția Prefectului și Ministerul Apărării Naționale vor 
organiza manifestări cu ocazia celei mai importante zile din viața românilor. Vor 

fi niște manifestații în cadru restrâns din cauza pandemiei. Consiliul Județean va 
fi reprezentat doar de mine, de această dată, la parada și evenimentele care vor 

fi. În ziua de 1 Decembrie să ne amintim că suntem români adevărați și să fim 
conștienți că așa cum este România este totuși țara noastră. Din nefericire 

marea majoritate care se declară mari patrioți, doar se declară. Trebuie să 
ținem cont că aici ne-am născut, aici avem strămoșii, copii, nepoții, bunicii și 

dacă vom continua, indiferent de mediu politic din care facem parte, doar să 
arătăm cu degetul, cred că niciodată nu o să realizăm nimic și este păcat de ce 

ne-au lăsat strămoșii noștri și ce au făcut pentru ca România să fie ceea ce este 
astăzi. Cred că este important să ne gândim profund ce a reprezentat România, 

ce reprezintă astăzi și ce va reprezenta în viitor. 
Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru participarea la 

această ședință și vă informez că voi convoca o ședință extraordinară pentru 3 

decembrie a.c. pentru discutarea unor proiecte de hotărâre urgente pentru 
activitatea Consiliului Județean Buzău. 

De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, eu și colegii vicepreședinți 
ne vom retrage rugându-vă să mai rămâneți împreună cu directorul executiv 

juridic pentru finalizarea unor proceduri la nivelul comisiilor de specialitate. 
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei 

mulţumindu-vă 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 


