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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 28 ianuarie 2021 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu 

–Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă: Vicepreședinții Consiliului Județean Buzău: Petre Adrian 

– Robert, Rache Aurelian – Felix și consilierii judeţeni: Baciu Gabriel Paul, 
Ghiveciu Adrian-Iulian, Bîrlă Marian, Bogdan Ion, Pitiș Cornel, Iacob Cristina-  

Iuliana, Dimitriu Costel, Mocanu Viorel, Munteanu Ștefăniță, 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, Vioiu Cristinel Nicolae. 

Absent motivat: domnul Scîntei Faustin – Doru. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – 
Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Mirela Oprea – director executiv – 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală și domnul Ciolan Liviu – Mihail – 
director executiv – Direcția economică.  

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. 23 din 21 ianuarie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 23 din 21 ianuarie 2021, am convocat astăzi, 28 ianuarie 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 

 Lipsește motivat 1 consilier județean. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din data 

de 17 decembrie 2020, al ședinței extraordinare de îndată din 23 decembrie 

2020, respectiv al ședinței extraordinare de îndată din 18 ianuarie 2021, 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. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier județean al domnului Lungu Romeo Daniel, prin demisie și 

declararea ca vacant a unui loc de consilier județean; 

2. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021; 

3. Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public 

și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 
2021; 

4. Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuție din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

5. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului 

Județean Buzău;  

6. Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și 
statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

7. Aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

8. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

295/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu’’ Buzău - funcții specifice familiei 
ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare; 

9. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 

296/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Muzeului Județean Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale 

„Administrație’’, cu modificările ulterioare; 
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10. Modificarea Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

299/17.12.2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău - familia ocupațională 

„Administrație”, cu modificări ulterioare; 

11. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Județean Buzău nr. 

300/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională „Administrație”, cu 

modificările ulterioare; 

12. Menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean 

Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes 
local și județean din subordinea acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020; 

13. Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal 
la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

14. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al 

României ediția a 44-a – virtual, București 18 – 21 februarie 2021; 

15. Stabilirea pe perioadă determinată a destinației de Centru de vaccinare 

împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate publică 
a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 
9); 

16. Aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT 

Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea 

realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea 
mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport 
pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”; 

17. Aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare 

a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău; 

18. Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare – formă actualizată; 

19. Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei 
de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului general al 

judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU; 

20. Aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în 

Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Buzău în anul 2020; 
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21. Aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului 

public de transport de persoane prin curse regulate; 

22. Prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în 

localitatea Fințești; 

23. Aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de 

operatorii de transport care efectuează transport rutier public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Buzău – formă actualizată; 

 

   II. RAPOARTE 

1. Raport privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, 

acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2020; 

2. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul 

Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2020; 

 

  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. 

* 

*     * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Lungu Romeo Daniel, 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 

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor 

de nivel judeţean pentru anul 2021. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării parțiale a 

activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021. 

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

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului 

unor funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 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. 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău. 

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

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal, 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 
29 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). 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

privind organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău.  

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.295/17.12.2018 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene 

„Vasile Voiculescu’’ Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, 

cu modificările ulterioare. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.296/17.12.2018 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean 

Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările 
ulterioare. 

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

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.299/17.12.2018  privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 
de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului Buzău- familia ocupațională „Administrație”, cu modificări ulterioare. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la 

Hotărârea  Consiliului Județean Buzău nr.300/17.12.2018 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 

de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - 

familia ocupațională „Administrație”, cu modificările ulterioare. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind menținerea salariilor de bază 

brute lunare ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul 

instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea 

acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a 
învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru 

anul şcolar 2021 – 2022. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al României ediția a 44-a–virtual, 

București 18– 21 februarie 2021. 

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

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea pe perioadă 

determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o 
suprafață construită a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din 
municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9). 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

16. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 

actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației 
tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 

modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul 

Nucului, judeţul Buzău”. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

17. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței și 
a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism a Județului Buzău. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

18. 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 – formă actualizată. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri 

judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor 
profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – 

LAURENŢIU. 

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

* 

*     * 

20.Supun votului proiectul de hotărâre aprobarea Raportului anual privind 

monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru 

Județul Buzău în anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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21. Supun votului proiectul de hotărâre aprobarea atribuirii unor licențe de 

traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse 
regulate, vă informez că sunt obiect al proiectului de hotărâre atribuirea de licențe 

de traseu numai pentru traseele: 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(domnul Bârlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. 
(1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ).                      

* 

*     * 

22. Supun votului proiectul de hotărâre privind prelungirea traseului 

județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(domnul Bârlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. 
(1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ).                      

* 

*     * 

23. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de 

călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport care 
efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în 

județul Buzău – formă actualizată cu mențiunea că au fost introduse tarifele 
pentru cele trei trasee menționate cu licențe noi de traseu. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(domnul Bârlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. 

(1) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ).                      

* 

*     * 

II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii Raportul privind 
utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, acordate în baza Legii 

nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
în judeţul Buzău, în anul 2020. 
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Raportul a fost însușit cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 

* 

*     * 

2. Vă supun însușirii Raportul de evaluare a implementării Legii           
nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2020. 

Raportul a fost însușit cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 

* 

*     * 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vă mulțumesc pentru prezența 

dumneavoastră și pentru votul dat. Vreau să vă anunț în încheiere, pentru că în 

curând sigur se va depune bugetul de stat consolidat de către Parlament, că 
probabil în februarie, înainte de ședința Consiliului Județean, o să invit liderii de 
grup să avem o discuție, pentru că toți trebuie să ne aducem aportul ca să facem 

lucruri bune pentru cetățeni. Vreau să dăm un exemplu de bună practică la 
Consiliul Județean Buzău și eu cred că este firesc ca înainte să aprobăm bugetul, 

să ne consultăm. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei. 

 

 

      PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                 MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

  Verificat, 

Mirela Oprea 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                    Steliana Şulă  
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