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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 02 aprilie 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, Pitiș Cornel, Iacob                 
Cristina-  Iuliana, Dimitriu Costel, Munteanu Ștefăniță, Scîntei Faustin – Doru, 

Dragomir Ionuţ Sebastian, Buşcu Alexandru, Iuga Ionuț – Ciprian, Savu Marian, 
Ștefu Viorel, Manolache Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – 

Adrian, Alexandru Ioan – Cristian, Mocanu Viorel, Mărgărit Georgian, Holban 
Corina-Monica, Corcodel Claudiu, Popa Constantin, Petre Mirela, Posea Mircea – 

Ciprian, Rânja Paul-Eugen, Stan Sorin – Valeriu, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican 

Adrian. 

Absent motivat: Ghiveciu Adrian. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – Secretarul 

General al Judeţului Buzău.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară de îndată în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 88 din 1 aprilie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața. 

Prin Dispoziţia nr. 88 din 1 aprilie 2021, am convocat astăzi 2 aprilie a.c., 

Consiliul județean în ședință extraordinară de îndată pentru discutarea unui proiect 

de hotărâre urgent. 

La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri județeni. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării ordinea de zi care cuprinde un 

singur proiect de hotărâre: 
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Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, Județul 

Prahova, Județul Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL 

BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI). 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 30 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

 Domnul Petre Emanoil Neagu: - Înainte să trecem la vot vreau să vă dau 

niște explicații să înțeleagă toată lumea ce înseamnă ITI. Ținutul Buzăului este o 
unitate separată care nu cuprinde toate județele. Este un ADI înființat în 2007 – 

2008 uitat într-un sertar, din 2016 – 2017, cu ajutorul partenerilor din această 
asociere Universitatea București și ONG –ul Ținutul Buzăului am început să facem 

demersuri ca să-l transformăm în Geoparc. Demersurile au durat destul de mult 
pentru că asta este cutuma. Cu ajutorul celor de la Universitatea București s-au 

făcut niște eforturi și financiare și din punct de vedere al documentației și de a 
reuși să facem vizibil acest Geoparc de la deplasări în teritoriu, participări la 

anumite evenimente naționale și internaționale. Cu sprijinul celor 18 unități 

administrativ - teritoriale care fac parte din Ținutul Buzăului, cu sprijinul colegilor 
din Consiliul Județean care s-au ocupat și cu sprijinul Universității București și           

ONG –ului Ținutul Buzăului am reușit, după ani buni, să putem depune acreditarea 
ca să devină Geoparc Unesco. Știți că în România nu există decât unul singur cel 

de la Retezat. Acreditarea durează, este o evaluare făcută de specialiști la nivel 
mondial. Un lucru bun este că am îndeplinit toate condițiile ca să devină Geoparc 

Unesco și probabil deja în 2022 vom fi acreditați Unesco. Noi, Consiliul Județean 
ne-am luat niște angajamente, de acum doi ani, financiare să asigurăm suportul 

logistic și financiar ca să îndeplinim toate condițiile până la data la care se va face 
ultima evaluare. Aici aș vrea să vă enumăr câteva: investiții care s-au făcut generic 

în Poarta de intrare la Geoparc, mă refer la comuna Berca acolo sunt niște investiții 
din care va rezulta un obiectiv la nivelul anilor 2020 – 2021. Vă invit și pe 

dumneavoastră în momentul în care o să inaugurăm această Poartă de intrare 

probabil în luna mai. 

Apoi la sfârșitul mandatului trecut al Parlamentului a mai apărut și acest ITI, 
pe lângă cel de la Tulcea și cel din Munții Apuseni, care cuprinde trei mari 

comunități: Prahova, Vrancea și  Buzău. Am vorbit cu cei de la Prahova și Vrancea 
să ne întâlnim la Buzău ca să vedem ce proiecte putem face împreună, pentru că 

în afară de declarațiile politice care se dau, important este să facem lucruri bune 
împreună. Ne vom întâlni luni ca să punem proiectele cap la cap să vedem ce 

putem face, pentru că este o poveste anacronică puțin. Noi dacă ne învecinăm cu 
județul Vrancea și putem face anumite lucruri e OK, dar chiar dacă ne învecinăm 

cu județul Prahova este puțin mai dificil pentru că facem parte din Asociații de 
dezvoltare regională diferite. Noi și Vrancea facem parte din Regiunea Sud – Est, 

Prahova este din Regiunea Muntenia. De ce se grăbește povestea? Pentru că într-

o săptămână cei de la Ministerul Fondurilor Europene trebuie să prezinte la Comisia 

Europeană anumite cereri de finanțare pe viitorul exercițiu financiar. 
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 Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 

de parteneriat între Județul Buzău, Județul Prahova, Județul Vrancea și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor 

Investiții Teritoriale Integrate (ITI). 

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

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

* 

*     * 

 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Înainte să încheiem ședința vreau să 
mulțumesc domnului primar de la Calvini și o să mă duc luni la ședința Consiliului 

local să reușim să deblocăm un proiect european la nivel de județ. Este vorba de 

bani care vin pe Compania de Apă pentru dezvoltare apă – canal. Am avut o 
discuție cu domnul primar și cu domnii consilieri locali de la Calvini și bineînțeles 

și cu conducerea Companiei de Apă și sper să intrăm în normalitate, să putem 
demara acel proiect care este vital nu numai pentru comuna Calvini, este vital 

pentru tot județul. 

Am vrut să spun acest lucru pentru a puncta că acolo unde se stă de vorbă 

există și înțelegere indiferent de culoarea politică. 

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

mulţumesc pentru participare. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                       MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

   

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                     Steliana Şulă  
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