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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 25 martie 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, Corcodel Claudiu, Pitiș Cornel, Dimitriu 

Costel, Iuga Ionuț – Ciprian, Munteanu Ștefăniță, Scîntei Faustin – Doru, 
Dragomir Ionuţ Sebastian, Petre Mirela, Popa Constantin, 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. 

Domnii Bogdan Ion, Mocanu Viorel  și doamna Iacob  Cristina -  Iuliana au 

fost contactați telefonic. 

La lucrările şedinţei mai participă: doamna Oprea Mirela – Director executiv 

– Direcția juridică și administrație 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. 70 din 18 martie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 70 din 18 martie 2021, am convocat astăzi, 25 martie a.c., 

Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi fizic 28 consilieri și Președintele Consiliului Județean 

Buzău, prin telefon 3 consilieri județeni. 
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 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

25 februarie, care a fost afişat pe site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 31 de 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi exprimate 

telefonic. 

* 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Pentru şedinţa de astăzi, vă informez 

că am retras de pe ordinea de zi, datorită lipsei comunicării Deciziei Administrației 
finanțelor publice, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe comune, orașe și 

municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului 
Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024 din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

* 

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

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2021 și estimări pe 

anii 2022 – 2024; 

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții 

publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală 

– formă actualizată; 

3. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

4. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău;  
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5. Aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial 
pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 

Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău; 

6. Aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii sociale a Centrului 

pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat; 

7. Aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ținutul Buzăului” la care Județul Buzău este membru asociat; 

8. Aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Progaz Buzău 2020” la care Județul Buzău este membru asociat; 

9. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și 
Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării și 

monitorizării planurilor de acțiune pentru calitatea aerului; 

10. Aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între Consiliul Județean 
Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul 

promovării unui proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-
urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării 

la nivel local; 

11. Stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor 

la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv 

extraordinară din data de 30 martie 2021; 

12. Completarea componenţei Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății 

cetățenilor a Consiliului Judeţean Buzău; 

    II. RAPOARTE 

Raport privind etapele și stadiul de implementare POIM în aria de operare 

a Companiei de Apă Buzău. 

* 

Suplimentar vă propun proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 

doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant un loc de consilier 

județean. 
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  De asemenea, vă informez că pentru celeritatea desfășurării ședinței noastre 
s-a luat legătura telefonic, cu cinci minute înainte de începerea ședinței, cu 

consilierii județeni, care din motive obiective nu sunt prezenți fizic la ședință, votul 

lor fiind consemnat în procesul verbal al ședinței. 

 

* 

 Supun aprobării ordinea de zi astfel completată: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 31 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi exprimate telefonic. 

* 

*     * 

1. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu 

drumurile județene în anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 24 voturi „pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău și 7 „abțineri” – (Iuga Ionuț – Ciprian, 

Posea Mircea – Ciprian, Ștefu Viorel, Zoican Adrian, Alexandrescu Gabriel – Adrian, 

Enescu Liviu Adrian, Ghiveciu Adrian – Iulian), din care 3 voturi exprimate telefonic. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vă mulțumesc! Bugetul a fost aprobat 

fără niciun amendament la nivel central iar cei din teritoriu care reprezintă arcul 

guvernamental se abțin. Probabil că nu s-a înțeles cutuma vis-a-vis de repartizarea 
acestei sume. Să știți că fiind un buget de austeritate, anul acesta Parlamentul 

României, prin proiectul aprobat de Guvernul României, a tăiat bani de la consiliile 
județene și chiar am avut o discuție la nivel central inclusiv cu domnul prim ministru 

al României pe această temă.  
 Cred că nu m-am făcut eu bine înțeles și trebuie să stau mai mult de vorbă 

cu doamnele și domnii consilieri județeni să explic ce înseamnă repartizarea aceasta 
pe drumurile județene. Probabil cei care aveți exercițiul mai multor mandate cred 

că ați înțeles mai bine cum e cu repartizarea acestei sume. 
O să rog toți parlamentarii ca în momentul în care se aprobă bugetele să-și 

îndeplinească și rolul lor de trimiși ai cetățenilor din județele respective. Pentru că 
există o cutumă: un parlamentar bun care își iubește cetățenii, indiferent de 

culoarea politică, poate face amendamente la bugetul național pentru a putea 
promova anumite proiecte. 

Din nefericire, sincer vă spun, ca și în anii precedenți trăim aceeași poveste.  

 
* 

*     * 

2. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în 

Programul Național de Dezvoltare Locală – formă actualizată. 



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 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

3. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului 

unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean 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 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

4. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 29 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 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). 

* 

*     * 

5. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu 

privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea 
copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 25 voturi „pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău și  5 „abțineri” – (Posea Mircea – Ciprian, 
Ștefu Viorel, Zoican Adrian, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu Adrian), 

din care 3 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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Domnul Petre – Emanoil Neagu:- Este același lucru. Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale împreună cu factorii responsabili în problema aceasta vor o nouă 

abordare pentru direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru 

că a venit vremea ca banii să fie justificați și cheltuiți corect. Este posibil ca pe viitor 

anumite servicii din cadrul Direcțiilor generale de asistență socială și protecția 

copilului să fie închise, cel puțin așa am văzut din proiecțiile pe care le are Ministerul 

Muncii. Este o măsură agreată de Comisia europeană. Practic este un angajament 

luat de cei care guvernează acum și de cei care au guvernat  anterior ca aceste 

centre să fie treptat închise, dar asta nu înseamnă că tinerii care beneficiază de 

aceste servicii din Centrul de la Beceni nu vor fi integrați în societate atât ca 

pregătire școlară, profesională și așa mai departe. 

Și ca să fac o informare corectă mai mult de 90% din cetățenii comunei Beceni 

ne roagă imperativ să mutăm centrul de acolo. Eu înțeleg și sindicatele, înțeleg și 

anumiți oameni care vor trebui să facă naveta, dar nimeni din personalul care 

lucrează acolo nu va rămâne fără slujbă. Toată lumea va fi repartizată în alte centre 

din cadrul Direcției. Vă informez că nu vom renunța la clădirea de la Beceni, vom 

face altceva acolo tot împreună cu Direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului. 

Domnul Iuga Ionuț – Ciprian:- Voiam să justificăm că, așa cum ați spus la 

începutul mandatului de consilier județean, declarațiile politice noi preferam să le 

lăsăm la sfârșitul acestei ședințe. 

Domnul Petre –Emanoil Neagu: - Nu a fost nicio declarație politică, a fost 

o declarație administrativă. 

Domnul Iuga Ionuț – Ciprian:- În ceea ce privește modalitatea de vot 

voiam să explicăm că ceea ce ați adus la cunoștință atât în ceea ce privește primul 

proiect de hotărâre, legat de repartizare, iar în comisii la ambele proiecte noi          

ne-am exprimat punctul de vedere consemnat, care justifică în primul rând o 

etapizare sau o prioritizare a drumurilor județene, indiferent dacă acești bani cu 

siguranță se vor regăsi în buget, iar în ceea ce privește proiectul de hotărâre 

referitor la Beceni ne-am abținut pe acest considerent fără a aduce în discuție 

practica preponderentă și directivă a Comisiei Europene care are un aer de 

recomandare, care nu se coroborează cu referatul care conduce direct către o 

componentă strict financiară a închiderii acestui centru. Am detaliat punctul de 

vedere din care ne-am abținut în sensul că s-a demarat procedura de ordin financiar 

de la 39 de beneficiari la momentul în care s-a declanșat, la acest moment sub un 

număr. Cred că puteau fi și alte alternative din punctul nostru de vedere, iar cadrul 

general de închidere la acest moment nu oferă acele garanții pe care 

dumneavoastră le-ați adus în discuție. 
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Domnul Petre- Emanoil Neagu: - Vă mulțumesc domnule consilier. Vreau 

să fac o remarcă: avem probleme deosebite pe bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. Acum un an, de exemplu, din banii 

proprii ai Consiliului județean a trebuit să suportăm anumite cheltuieli, bani pe care 

nu  i-am recuperat niciodată, pentru că toți care au condus Ministerul până acum, 

practic în afară de declarații au devalizat aceste direcții. Bugetul a fost mic, și 

direcțiile au picat în sarcina noastră a Consiliilor județene, pentru că nu s-a asigurat 

bugetul conform legii. Vă garantez că de acum înainte am să vă motivez toate 

deciziile pe care le luăm noi ca și Consiliul Județean, pentru că o să ajungem               

într-un moment de colaps. Se vorbește în momentul acesta de reducerea 

cheltuielilor. Păi dacă tu îmi dai buget și în loc să-mi dai 90% așa cum scrie la lege, 

îmi dai 35%, cum să funcționeze? Restul este poezie. De acum înainte, rog pe toată 

lumea când are ceva de spus să vină și cu argumente, pentru că de vorbe sunt 

sătul, sunt sătui și cetățenii. Degeaba ai proiecte frumoase la televizor dacă în spate 

nu ai și finanțare. Eu nu am văzut până acum să vină un leu în plus la Consiliul 

Județean. Îmi pare rău că vă spun lucrul acesta, și eu sunt un om tolerant. În primul 

rând cred că ar trebui să facem ceva, să fim mult mai deschiși să înțeleagă toată 

lumea ce înseamnă Consiliul Județean. O să invit toate grupurile politice să vadă 

câtă muncă asiduă se depune ca să putem funcționa, și le mulțumesc colegilor din 

aparatul propriu pentru acest lucru. Noi în momentul acesta nu funcționăm decât 

din proiectele pe care le avem din trecut. 

 Nu se întrevede nimic la orizont, indiferent de ce se spune. Suntem într-o situație 

dificilă. Nimeni nu știe cât a cheltuit Consiliul Județean ca să putem estompa 

pandemia. Declarațiile sunt frumoase la televizor dar nimeni nu a ridicat un deget. 

Mulțumesc domnilor doctori Zoican și Rînja, restul sunt declarații.  

Județul Buzău de ceva timp nici nu poate fi condus din punct de vedere 

administrativ și politic, nu avem Prefect, nu avem subprefect nu avem cu cine 

colabora. Dacă politicienii, indiferent din ce partid fac parte, nu o să înțeleagă că 

trebuie să facă ceva și pentru cetățeni nu o să facem niciodată absolut nimic. 

Suntem practic într-o tragedie. Știți cum este? Este cam așa: „lasă să vină bugetul 

cât mai târziu, că el și așa e mic, poate nu-l cheltuie și așa mai departe”. Dar știți 

ce se va întâmpla? Mai devreme sau mai târziu cetățenii ne vor trage la răspundere. 

Eu vreau doar să trag un semnal de alarmă că lucrurile nu sunt în ordine în 

momentul acesta. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii capacității 
de furnizare servicii sociale a Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” 

Rm. Sărat.  
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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 din care 3 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). 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și 

actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” 

la care Județul Buzău este membru asociat. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

8. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Progaz Buzău 2020” la care 

Județul Buzău este membru asociat. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului 
Buzău în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor de acțiune pentru 

calitatea aerului. 

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

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 
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10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului 
de dezvoltare locală între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, 

Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui proiect în 
cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de 

a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea votului Județului 
Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA 

Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 30 martie 

2021. 

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

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Bogdan Ion 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). 

* 

*     * 

12. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea componenţei 

Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a 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 din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant un 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 din care 3 voturi 

exprimate telefonic. 
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II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, v-am adus la cunoștință, cu titlu de 

informare, deci nu trebuie supus votului. 

 

* 

*     * 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - La finalul ședinței, vă informez că 

marți, 30 martie 2021 ora 1000, ne întâlnim în ședință extraordinară de îndată 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre retras de pe ordinea de zi. Și vreau să 

informez că eu nu am să fac ca alții care au împărțit Buzăul pe culori politice. 
Vreau doar să spun că eu totuși o să încerc să fiu Președinte pentru toți cetățenii 

județului Buzău. Nu o să împart banii pe culori. Cu toate că am văzut că asta este 

cutuma, dar la noi cutuma este să reprezentăm toți cetățenii 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 

 

 

 

   

                                                              Steno-tehnored:   

                                                                                        Steliana Şulă  

         Ardeleanu Andreea 


