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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 30 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, Bogdan Ion, Pitiș Cornel, Iacob                 
Cristina-  Iuliana, Dimitriu Costel, Munteanu Ștefăniță, Scîntei Faustin – Doru, 

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

Alexandru Ioan – Cristian, Holban Corina-Monica, Corcodel Claudiu, Popa 

Constantin, Rânja Paul-Eugen, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican Adrian. 

Domnii Mocanu Viorel, Mărgărit Georgian și doamna Petre Mirela, sunt în 

legătură prin WhatsApp. 

Absenți motivat: Iuga Ionuț – Ciprian, Posea Mircea – Ciprian, Stan Sorin – 

Valeriu. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – 

Secretarul General al Judeţului Buzău, domnul Ciolan Liviu – Mihail – director 
executiv – Direcția economică 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 extraordinară de îndată în 
baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 79 din 24 martie 

2020. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața. 

Astfel cum v-am informat deja la ședința ordinară din 25 martie, am 
convocat astăzi, 30 martie a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară de 

îndată pentru discutarea proiectului de hotărâre pentru repartizarea de sume 

pentru UAT-urile din județul Buzău.  
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La şedinţă sunt prezenţi fizic 25 consilieri, prin telefon 3 consilieri județeni. 

 Lipsesc motivat 3 consilieri județeni.  

 Şedinţa fiind legal constituită vă propun aprobării ordinea de zi cu unicul 

proiect 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. 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 28 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău din care 3 voturi exprimate telefonic. 

 

 1. Supun votului 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. 

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

exprimate telefonic. 

(domnii Mărgărit Georgian și Dragomir Ionuț nu au participat la vot fiind sub 

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

57/2019 privind Codul Administrativ). 

 

* 

*     * 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vreau să vă informez că, probabil  

între 07 și 09 aprilie vom avea o ședință extraordinară pentru aprobarea 

bugetului. 

Legat de proiectul de hotărâre pe care tocmai la-ți aprobat, și pentru asta 

vă mulțumesc, dacă ați observat la Rm. Sărat s-a dat  o sumă destul de 
consistentă. Primăria Municipiului Buzău a fost de acord să nu i se aloce nici un 
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ban și astfel am putut da această sumă mare la Rm. Sărat. Mulțumesc domnului 

primar pentru înțelegere.  

La Rm. Sărat este o situație deosebită, acolo trebuie închisă o groapă de 
gunoi neconformă. Este o poveste veche și acum a venit momentul să intrăm în 

normalitate. Mulțumesc și unităților administrativ teritoriale pentru înțelegere 
pentru că am luat o parte de la ei pentru a putea completa la Rm. Sărat ca 

această groapă, depozit neconform să se închidă altfel ar fi  existat penalități de 
la Garda de Mediu plus problemele pe care le-am fi avut la nivel de Uniune 

Europeană. După cum știți noi suntem în implementarea unui proiect de 
management integrat pentru județul Buzău și sper să obținem finanțare din bani 

europeni. În mandatul 2012 – 2016 și o parte din mandatul 2016-2020 anumite 

unități administrativ teritoriale s-au retras din Asociația de  Dezvoltare 
Intercomunitară respectivă și am pierdut finanțarea pentru că proiectul nu mai 

era eligibil. Noi, Consiliul Județean Buzău am reluat toate procedurile, suntem 
într-o fază înaintată, și în sfârșit mă bucur că sunt semne că toate unitățile 

administrativ teritoriale au înțeles că trebuie să adere la această Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitară, inclusiv primăria Municipiului Buzău. 

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 

 

 

      Verificat,  

Mirela Oprea 

 

 

   

                                                        Steno-tehnored:   
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                                                                                     Steliana Şulă  

 


