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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 08 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, Savu Marian, Ștefu 

Viorel, Manolache Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – 
Adrian, Alexandru Ioan – Cristian, Mocanu Viorel, Mărgărit Georgian, Holban 

Corina-Monica, Corcodel Claudiu, Petre Mirela, Posea Mircea – Ciprian, Rânja 
Paul-Eugen, Stan Sorin – Valeriu, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican Adrian. 

Absenți motivat: Popa Constantin, Iuga Ionuț – Ciprian. 

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

– Direcția juridică și administrație publică locală și domnul Ciolan Liviu – 
director executiv – Direcția economică.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară în baza 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 90 din 2 aprilie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața. 

Prin Dispoziţia nr. 90 din 2 aprilie 2021, am convocat astăzi, Consiliul 

Județean în ședință extraordinară pentru discutarea bugetului propriu al 
Județului Buzău, care s-a aflat în consultarea publică pe site-ul instituției 

precum și bugetele instituțiilor subordonate. 

La şedinţă sunt prezenţi 29 de consilieri județeni. 

 Lipsesc motivat 2 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării ordinea de zi: 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău; 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău; 

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău; 

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului 
Judeţean de Urgență Buzău; 

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii 

judeţene „V. Voiculescu” Buzău; 

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 

Muzeului judeţean Buzău; 

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 
Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 
Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;  

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 
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 Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 29 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Buzău pe anul 2021.  

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

(domnul Bîrlă Marian 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). 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Buzău. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Buzău. 

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

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienţi de 

Vedere Buzău. 

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

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Buzău. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. 
Sărat.  

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

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău. 

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

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(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). 
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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului judeţean Buzău. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

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

* 

*     * 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 
Buzău. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Buzău. 

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

(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: - Dacă nu sunt 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:   

                                                                                     Steliana Şulă  

 


