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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 17 decembrie 2020 

 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă: Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Buzău - Petre Adrian 

– Robert, Rache Aurelian – Felix şi consilierii judeţeni: 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, Rânja Paul-Eugen, Lungu Romeo – Daniel, Vioiu Cristinel Nicolae. 

Absent: domnul Bogdan Ion. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – Secretarul 
General al Judeţului Buzău şi 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. 345 din 10 decembrie 2020. 

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

- Bună dimineața. 

Prin Dispoziţia nr. 345 din 10 decembrie 2020, am convocat astăzi, 17 

decembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 31 de consilieri judeţeni. 

 Lipseşte un consilier judeţean. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
26 noiembrie, respectiv al ședinței extraordinare din 3 decembrie, care au fost 

afişate pe site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 

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

* 

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

I. Depunerea jurământului de către domnul Vioiu Cristinel Nicolae, 

consilier județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului 
Buzău. 

  II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea componenţei Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a 
Consiliului Judeţean Buzău; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri județeni ca 
membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare; 

4. Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău pentru mandatul 2020-2024; 
5. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 
6. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de 
Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024; 

7.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ 

preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024;   
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de 

interes județean pentru mandatul 2020-2024;   
9. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA 
Buzău pentru mandatul 2020-2024; 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului 
tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 

2024; 
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11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată;  
12. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului propriu al județului 

Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni; 
13. Proiect 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 6; 

14. Proiect de hotărâre pentru rectificarea a X-a a bugetului propriu al 
județului Buzău pe anul 2020; 

15. Proiect de hotărâre pentru rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate II a 

Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 
2020; 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul 
Judeţului Buzău; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a documentației 
tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a 

bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din 
incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației tehnico-
economice – faza - Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, precum 

și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – 

Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, 

finanțată din fonduri proprii ale Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău); 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii 

publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Buzău; 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări în organigrama 
și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

 
* 

       Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

 Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 30 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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Domnului Preşedinte Petre – Emanoil Neagu: -  Stimați colegi, vă consult 
anterior intrării pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu exercitarea votului 

deschis la proiectele de hotărâre care au ca obiect desemnări de persoane, în 
condițiile în care liderii de grupuri au ajuns la consens din acest punct de vedere 

și mi-au comunicat deja propunerile făcute. 

Propunerea domnului Preşedinte Petre – Emanoil Neagu a fost aprobată cu 30 
de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

I. La primul punct al ordinii de zi se va proceda la depunerea jurământului de 
către domnul Vioiu Cristinel Nicolae, consilier județean supleant, declarat ales și 

validat prin încheiere a Tribunalului Buzău. 

Așadar, domnule Vioiu vă invit să depuneți jurământul. 

* 

Urmează depunerea jurământului de către domnul consilier județean supleant 
validat. 

* 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vă urez succes în această calitate de 
consilier județean în mandatul 2020-2024. 

 

II. În partea a doua a ședinței, vom discuta și adopta proiectele de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi: 

 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău cu domnul consilier județean Vioiu 

Cristinel Nicolae.  

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 desemnarea unor consilieri județeni ca 

membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău, propunerile 
de candidați formulate de grupurile politice sunt: 
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Alianța PSD-PRO Buzău: 

1. Baciu Paul-Gabriel   

2. Bîrlă Marian  

3. Mocanu Viorel  

4. Pitiș Cornel  

Supun la vot propunerile Alianţei PSD – PRO Buzău. 

Propunerile au fost aprobate cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

 

PNL: 

5. Ștefu Viorel 

Supun la vot propunerea PNL. 

Propunerea a fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 

 

PMP: 

6. Alexandru Ioan-Cristian.  

Supun la vot propunerea PMP. 

Propunerea a fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

* 

Supun votului proiectul de hotărâre: 

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

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea componenței nominale 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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4. La proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău pentru mandatul 2020-2024, vă informez că mi-am însușit propunerea 
grupului PNL astfel încât unul dintre cei doi membri titulari să provină de la acest 

grup. Nominalizările sunt: 

- membri titulari: 

1. Mocanu Viorel - Alianța PSD-PRO Buzău 

2. Ștefu Viorel – PNL 

Supun la vot propunerile pentru membrii titulari. 

Propunerile au fost aprobate cu 30 de voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

(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). 

- membri supleanți: 

1. Bușcu Alexandru - Alianța PSD-PRO Buzău 

2. Bogdan Ion - Alianța PSD-PRO Buzău 

Supun la vot propunerile pentru membrii supleanţi. 

Propunerile au fost aprobate cu 30 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

(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). 

* 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului 

Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău pentru mandatul 2020-2024, cu nominalizările menționate. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi „pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(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). 

* 

*     * 
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 5. Supun votului proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de 
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(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). 

 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru  desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de 

Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024. 

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

* 

*     * 

7. La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ 
preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024, propunerile comunicate sunt 

următoarele: 

1. Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău: 

Iacob Cristina - Alianța PSD-PRO Buzău 

Ștefu Viorel - PNL 

Popa Constantin - PMP 

Supun la vot propunerile pentru Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere 
Buzău. 

Propunerile au fost aprobate cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

 

2. Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău: 

Dragomir Ionuț - Alianța PSD-PRO Buzău 

Iuga Ionuț-Ciprian - PNL 

Popa Constantin - PMP 
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Supun la vot propunerile pentru Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive Buzău. 

Propunerile au fost aprobate cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

 

3. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău: 

Petre Mirela - Alianța PSD-PRO Buzău 

Posea Mircea Ciprian - PNL 

Popa Constantin - PMP 

Supun la vot propunerile pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău. 

Propunerile au fost aprobate cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

 

4. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Rm. Sărat: 

Stan Sorin - Alianța PSD-PRO Buzău 

Alexandrescu Gabriel - PNL 

Popa Constantin - PMP 

Supun la vot propunerile pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Rm. 
Sărat. 

Propunerile au fost aprobate cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

 

5. Centrul județean pentru resurse și asistență educațională Buzău: 
Bușcu Alexandru - Alianța PSD-PRO Buzău. 

Supun la vot propunerea pentru Centrul județean pentru resurse și asistență 

educațională Buzău. 

Propunerea au fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

* 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ 

preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024, cu nominalizările menționate. 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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8. La proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes 

județean pentru mandatul 2020-2024, propunerile sunt: 

1. Muzeul județean Buzău: 

Munteanu Ștefăniță - Alianța PSD-PRO Buzău 

Supun la vot propunerea pentru Muzeul județean Buzău. 

Propunerea au fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

 

2. Centrul județean de cultură și artă Buzău: 

Scântei Faustin-Doru - Alianța PSD-PRO Buzău 

Supun la vot propunerea pentru Centrul județean de cultură și artă Buzău. 

Propunerea au fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

 

3. Biblioteca județeană “V. Voiculescu” Buzău: 

Boloș Marieta – PNL 

Supun la vot propunerea pentru Biblioteca județeană “V. Voiculescu” Buzău. 

Propunerea au fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

 

4. Teatrul “George Ciprian” Buzău: 

Holban Corina Monica – PMP 

Supun la vot propunerea pentru Teatrul “George Ciprian” Buzău. 

Propunerea au fost aprobată cu 31 de voturi „pentru” și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

* 

Supun votului proiectul de hotărâre cu nominalizările menționate. 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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9. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania 

de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024. 

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

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței 
Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru 

mandatul 2020 – 2024.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

 11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată.  

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

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu al 
județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot 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 6; 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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14. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a X-a a 
bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020, cu amendamentul inițiatorului 

prezentat în comisiile de specialitate. 

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

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-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. 

* 

*     * 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 
2020.  

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

* 

*     * 

 17. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii 
ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 

2021 la nivelul Judeţului Buzău.  

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

* 

*     * 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a 

documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, 
precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative 

C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” 
în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice. 
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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. 

 

* 

*     * 

19. Vă supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației 

tehnico-economice – faza - Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, 
precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – 
etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul 

Buzău”, finanțată din fonduri proprii ale Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean 
Buzău).  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(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). 

* 

*     * 

20. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău. 

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

* 

*     * 

21. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări în 

organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău . 

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

(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). 
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 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Iată că am încheiat prima şedinţă 
ordinară din noul mandat 2020 – 2024. Eu sper ca împreună, în acest mandat, să 

reuşim să facem măcar cât s-a făcut în celălalt Consiliu Judeţean. Nu ştiu dacă o 
să ne mai întâlnim până la sfârşitul anului, dar dacă apar probleme extrem de 

urgente, dacă se alocă sume pentru Unităţile administrativ teritoriale şi care 
trebuie date prin Consiliul Judeţean, o să convoc o şedinţă extraordinară sau o 

şedinţă extraordinară de îndată. 

Doresc să vă transmit dumneavoastră, dragi colegi, precum şi celorlalte 

persoane prezente: „Să aveţi Sărbători frumoase şi liniştite alături de cei dragi, iar 
Noul An 2021 să fie mai bun pentru noi toţi. La mulţi ani!” 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei și vă 

mulțumesc pentru participare. 

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit. 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

   

  Verificat, 

Mirela Oprea 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                            Steliana Şulă  

                                                                         Ardeleanu Andreea 


