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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 29 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, Corcodel Claudiu, Pitiș Cornel, 

Dimitriu Costel, Iuga Ionuț – Ciprian, Scîntei Faustin – Doru, Dragomir Ionuţ 

Sebastian, Petre Mirela, Popa Constantin, Buşcu Alexandru, Mărgărit Georgian, 
Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, Posea Mircea – Ciprian, Ștefu Viorel,  

Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Alexandru Ioan – Cristian, 
Holban Corina-Monica, Rânja Paul-Eugen, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican Adrian, 

Manolache Valentin, Bogdan Ion, Mocanu Viorel, Iacob  Cristina -  Iuliana, Barbu 
Valentin. 

Absent motivat Munteanu Ştefăniţă. 

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 – 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. 106 din 16 aprilie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

-Bună dimineața! 

 Prin Dispoziţia nr. 106 din 16 aprilie 2021, am convocat astăzi, 29 aprilie 
a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 31 de consilieri judeţeni. 
 Lipseşte motivat un consilier judeţean. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
 

* 

 
Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 

Județean Buzău respectiv:  
- ordinară din data de 25 martie;  
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- extraordinară de îndată din data de 30 martie,  

- extraordinară de îndată din data de 2 aprilie  
- extraordinară din data de 8 aprilie, care au fost afişate pe site-ul propriu.  

 
Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 

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

* 
Pentru şedinţa de astăzi, vă informez că domnul vicepreședinte Petre 

Adrian Robert a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 9 
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de 

atribuire a serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse 
regulate în județul Buzău, precum și a modalității de gestiune a acestui serviciu. 

Ca urmare vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 
 

* 

 
I. Depunerea jurământului de către domnul Barbu Valentin, consilier 

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

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND 

 1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe 
cele două secțiuni; 

2. Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020 – formă actualizată 1; 

3. Completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 
3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021; 

4. Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean 
Buzău pentru anul 2021; 

5. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi 

reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților 
pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și 

respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a 
drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021; 

6. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul 

propriu al Județului Buzău pentru anul 2021; 

7. Stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerințe 
educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, 

în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021; 

8. Asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor 

pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la 
nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023; 
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9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii    „Modernizare DJ 216, km 0+000 – 4+700, DN 22 - 

Lunca - Măcrina, judeţul Buzău”; 

10. Aprobarea închirierii, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe 
de teren aferente Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării activități 

comerciale de agent economic; 

11. Constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de 

drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul programului 
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” pentru 

mandatul 2020-2024; 

12. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al unor 
organizații neguvernamentale ale cadrelor militare în organizarea unor acțiuni; 

13. Aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire 
a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul 

unităților de învățământ din județul Buzău; 

14. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Buzău; 

15. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Județean Buzău – formă revizuită; 

16. Aprobarea Statutului Județului Buzău – formă revizuită; 

17. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

18. Completarea componenţei Comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism a 
Consiliului Judeţean Buzău; 

19. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru ședința ordinară din data de 11.05.2021; 

20. Completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău 

precum și actualizarea caietului de sarcini, a Regulamentului de organizare și 
funcționare aferent și aprobarea tarifelor serviciilor furnizate de delegatul 

Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în anul 2021; 

21. Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, 

repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

pentru anul 2021; 

22. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului 
Sălcuțan Mihai; 
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   III. RAPOARTE 
 

1. RAPORT privind activitatea Autorității publice județene – Consiliul 
Județean Buzău în anul 2020; 

2. RAPORT de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru 
anul 2020; 

3. RAPORT privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2020. 

 
 IV. Notă privind rezultatul evaluării managerilor instituțiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020. 
 

   Supun aprobării ordinea de zi: 
 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

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

validat prin încheiere a Tribunalului Buzău. 
Așadar, domnule Barbu 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. 
 

* 
*     * 

 
1. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu 

al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni. 
 

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

 
* 

*     * 
 

2. 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 – formă actualizată 1. 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 



5 
 

3. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 13.3 

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și 
tarifelor de nivel județean pentru anul 2021. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
(domnii Iuga Ionuț – Ciprian, Zoican Adrian şi Barbu Bogdan nu au 

participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
* 

*     * 
 

4. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual de achiziții publice al Consiliului Județean 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. 

 
* 

*     * 
 

5. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, 

reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală în anul 2021. 
 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual 

al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului 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. 
 

* 
*     * 

 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor 
care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de 

învățământ preuniversitar special, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020 – 
2021. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
8. Supun votului proiectul de hotărâre privind asumarea organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor 
aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru 

anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. 
 

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

 
* 

*     * 

 
9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - şi 
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Modernizare DJ 216 

km 0+000 - 4+700, DN 22 - Lunca - Măcrina, judeţul Buzău”. 
 

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

 
* 

*     * 
 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, de către 
Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren aferente Muzeului 

Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării activități comerciale de agent 

economic. 
 

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

 
* 

*     * 
 

11. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind Constituirea comisiei de 
evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe 

raza UAT Județul Buzău în cadrul programului sportiv de utilitate publică 
„Promovarea sportului de performanță pentru mandatul 2020-2024. 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al unor organizații neguvernamentale ale 
cadrelor militare în organizarea unor acțiuni. 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
13. Vă supun votului proiectul de hotărâre aprobarea solicitării 

Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru 
promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de 

învățământ din județul Buzău. 
 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind revocarea/validarea unor 

membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău. 
 

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

 
* 

*     * 
 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – formă revizuită.  
 

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

 
* 

*     * 
 

16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului 
Județului Buzău – formă revizuită. 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 
 

17. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
(domnii Iuga Ionuț – Ciprian, Zoican Adrian şi Barbu Bogdan nu au 

participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
* 

*     * 
 

18. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea componenţei 
Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, 

protecție socială, sportive și de turism 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. 

 

* 
*     * 

 
19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Stabilirea unui 

mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară 

din data de 11.05.2021. 
 

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

(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). 
 

* 

*     * 
 

20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Contractului de 
delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat al Județului Buzău precum și actualizarea caietului de 
sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare aferent și aprobarea 

tarifelor serviciilor furnizate de delegatul Societatea „Domenii Prest Serv” SRL 
Buzău în anul 2021. 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 

21. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în 

exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2021. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
22. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului 

Sălcuțan Mihai. 
 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vreau să fac câteva precizări pentru 
că toată lumea  din sală îl cunoaşte pe domnul Sălcuţan. Dânsul este avocat de 

meserie, este un om pe care eu l-am cunoscut mai bine la începutul anilor ,90, 
când a făcut parte din administraţia publică. În afară de activitatea sa 

profesionala, este un om şi de cultură, este un om care ne mai aduce şi zâmbete 
pe buze, pentru ca este unul din epigramiştii de prestigiu din judeţul Buzău. 

Domnul Sălcuţan a contribuit prin lucrările pe care le-a făcut la reaşezarea 

trecutului, istoriei şi culturii judeţului Buzău. Este unul dintre promotorii ai 
repunerii în valoare a culturii Staţiunii Sărata- Monteoru. Şi nu în ultimul rând, 

este pionierul şi unul dintre oamenii care a pus bazele unei colaborări trainice cu 
fraţii noştri de peste Prut. Sper ca şi prin acordarea acestui titlu de Cetăţean de 

Onoare, să putem să folosim în continuare relaţiile domnului Sălcuţan interumane 
pe care le are cu toate mediile de la politic până la academicieni, să exploatăm 

în continuare experienţa pe care o are domnia sa. Oricând sunteţi bine-venit să 
fiţi alături de noi şi la alte activităţi cu fraţii noştri de peste Prut. 

Ceremonia de decernare a titlului o vom desfășura în partea finală a ședinței. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 

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

 

* 
*     * 

 
III. Vă supun votului însușirea în bloc a rapoartelor prevăzute la punctul al 

III-lea de pe ordinea de zi.   
 

Rapoartele au fost însușite cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

* 

*     * 

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

informare, deci nu trebuie supus votului, Nota privind rezultatul evaluării 
managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Buzău pentru anul 2020. 
* 

 
Acum îl invit pe domnul Sălcuțan Mihai pentru a-i înmâna semnele titlului 

de cetățean de onoare. 
Urmează ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare. 
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Domnul Sălcuţan Mihai: - Domnule Preşedinte, stimaţi Vicepreşedinţi, 

distinşi şi stimaţi consilieri judeţeni, aş vrea să păstrez spiritul acestei şedinţe, 
deci o să fiu şi eu concis. Uitându-mă în jur la consilierii judeţeni actuali, în afară 

de domnul Preşedinte Neagu, îi văd pe domnii Baciu şi Pitiş, primii consilieri din 
primul mandat al Consiliului Judeţean Buzău. Dacă unii se mândresc cu cei şapte 

ani de acasă, eu mă mândresc cu şapte ani în administraţie, în perioada ,90-,97 
am făcut administraţie publică la nivel judeţean. Sper să apuc şi eu să devin 

veteran cu adevărat, pentru că eu sunt sigur că mai e timp să facem lucruri bune 
pentru acest judeţ. 

Vă mulţumesc tuturor, mă onorează şi mă bucură acestă distincţie. Mă 
bucură că este o recunoaştere a activităţii de o viată şi acordarea acestui titlu mă 

motivează.  
Sărbători fericite! 

 
* 

 

Domnul Petre- Emanoil Neagu:- Doamnelor și Domnilor consilieri 
judeţeni, ţinând cont că această şedinţă s-a desfăşurat cu câteva zile înainte de 

Sărbătorile Pascale, permiteţi-mi să vă urez dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră Sărbători luminate, sănătate și bucurii. 

Sper din tot sufletul ca şi după Sărbătorile Pascale să continuăm tot la fel 
de laborios activitatea noastră. Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi, pentru ca noi 

toţi, să încercăm să mişcăm lucrurile în sens pozitiv în judeţul Buzău. Mi-ar plăcea 
tare mult şi sunt convins că aşa va fi, ca noi Consiliul Judeţean să fim un exemplu 

de bună practică, pentru tot ce însemnă spectrul politic la nivel naţional. 
 

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, 

Mirela Oprea 

   

                                                              Steno-tehnored:   

                                                                                        Steliana Şulă  

         Ardeleanu Andreea 
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