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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 25 februarie 2021 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Buzău: 
Petre Adrian – Robert, Rache Aurelian – Felix și consilierii judeţeni: Baciu Gabriel 

Paul, Ghiveciu Adrian-Iulian, Bîrlă Marian, Bogdan Ion, Corcodel Claudiu, Pitiș 
Cornel, Dimitriu Costel, Iuga Ionuț – Ciprian, Mocanu Viorel, Munteanu Ștefăniță, 

Scîntei Faustin – Doru, Dragomir Ionuţ Sebastian, Petre Mirela, Buşcu Alexandru, 
Mărgărit Georgian, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, Posea Mircea – Ciprian, 

Ștefu Viorel, Boloș Marieta, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, 
Alexandru Ioan – Cristian, Holban Corina-Monica, Rânja Paul-Eugen, Vioiu 

Cristinel Nicolae, Zoican Adrian, Manolache Valentin. 

Domnul Popa Constantin și doamna Iacob  Cristina-  Iuliana, sunt în legătură 

prin WhatsApp. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – 
Secretarul General al Judeţului Buzău, domnul Ciolan Liviu – Mihail – director 

executiv – Direcția economică şi doamna Robu Ica - Roxana – Șef Serviciu 
managementul documentelor și relații publice.  

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. 42 din 17 februarie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 42 din 17 februarie 2021, am convocat astăzi, 25 februarie 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 32  de consilieri județeni și Președintele Consiliului 
Județean din care doi consilieri județeni în legătură prin WhatsApp. 

 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 28 ianuarie și al ședinței extraordinare din 11 februarie, care au fost afişate pe 

site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 
31 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

 

* 

 

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

 

I. Depunerea jurământului de către domnul Manolache Valentin, consilier 

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

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

 

 1. Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 

al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 
2020; 

2. Preluarea ca venit la bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat 
de Muzeul Județean Buzău; 

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe 

nerambursabile (sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău; 

4. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare a 
beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și 

persoanele adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și 
în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
pentru anul 2021; 

5. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare a 

beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate 

în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021; 
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6. Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele 
amplasate în zona drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000 – 7+900, DN 22 – 

Lunca Măcrina), DJ 203 H (km 10+000 – 25+500, Topliceni – Buda – Alexandru 
Odobescu) şi   DJ 203 P (km 0+000 – 2+800, Rubla – Râmnicelu); 

7. Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru 

persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare 

locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată; 

8. Aprobarea formei revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza 
S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas 

spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018; 

9. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 

10. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul 

judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George 
Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

11. Completarea și modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău; 

12. Aprobarea unor modificări privind numărul de personal şi nivelul unor 

posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al 

Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 

   III. RAPOARTE 
1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020; 

2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – 
decembrie 2020. 
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  Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 31 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

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

validat prin încheiere a Tribunalului Buzău. 

Așadar, domnule Manolache vă invit să depuneți jurământul. 

* 

Urmează depunerea jurământului de către domnul consilier județean 

supleant validat. 

* 

Domnul Petre- Emanoil Neagu: - Vă urez “Bine ați venit!” 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 privind aprobarea utilizării în anul 

2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind preluarea ca venit la 

bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2021 al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 



5 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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). 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare 
specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în 

căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a 
persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021.  

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

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 
exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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). 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu 
lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare 

specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială 

Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău pentru anul 2021. 

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

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 
exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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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6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene 

DJ 216 (km 0+000 – 7+900, DN 22 – Lunca Măcrina), DJ 203 H (km 10+000 – 
25+500, Topliceni – Buda – Alexandru Odobescu) şi DJ 203 P (km 0+000 – 

2+800, Rubla – Râmnicelu). 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului 

„Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul 
programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

– Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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). 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a 
Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-

economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas spre comunitate” promovat 
de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin 

Programul de Interes Național 2018. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului 
proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de 

Urgență Buzău”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnii Iuga Ionuț - Ciprian și Zoican Adrian nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 
evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca 

judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul 
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea 

capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 
186/2019 pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a 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 din care 2 voturi 
exprimate telefonic. 

(domnul Iuga Ionuț - Ciprian 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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12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de funcţii 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 din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnii Iuga Ionuț - Ciprian și Zoican Adrian nu au participat la vot fiind 

sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 

Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 32 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 2 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

III. La punctul al III-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii următoarele 
Rapoarte: 

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020. 

Raportul a fost însușit cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului 

Județean Buzău din care 2 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – 

decembrie 2020. 

Raportul a fost însușit cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului 

Județean Buzău din care 2 voturi exprimate telefonic. 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Înainte de a încheia ședința vreau să 
vă informez că în luna martie vom convoca o ședință extrordinară, pentru că eu 

cred că în martie se va vota bugetul în Parlamentul României, în care vom 
repartiza sumele venite pentru Unitățile Administrativ – Teritoriale. 

Din informațiile pe care le am bugetul de anul acesta nu o să fie un buget din 

care o să reușim să rezolvăm chiar ceea ce ne-am dori fiecare grup reprezentat 

politic în Consiliul Județean, dar sper ca împreună să găsim soluții să mergem mai 
departe, să avem un echilibru să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru binele 

cetățenilor județului Buzău. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei 
mulţumindu-vă pentru participare. 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                       MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

      Verificat,  

Robu Ica – Roxana 

 

 

   

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                     Steliana Şulă  

         Ardeleanu Andreea 


