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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 11 mai 2021 
 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău: 
Petre Adrian – Robert, consilierii judeţeni: Baciu Gabriel Paul, Ghiveciu Adrian-

Iulian, Bîrlă Marian, 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, Petre Mirela, Posea Mircea – Ciprian, 
Rânja Paul-Eugen, Stan Sorin – Valeriu, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican Adrian, 

Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin. 

Absenți motivat: Rache Aurelian Felix, Popa Constantin, Corcodel Claudiu, 

Bogdan Ion. 

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.  

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune. 

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară în baza 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 115 din 7 mai 2021. 

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

- Bună dimineața! Hristos a înviat! 

Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de astăzi. Înainte să supun ordinea 
de zi la vot, vreau să spun câteva cuvinte despre proiectul de hotărâre să se 

înțeleagă foarte bine despre ce e vorba. Ca să eliminăm toate speculațiile care au 
apărut în presă, vă spun că nu este vorba să venim cu bani publici, să fim acționari 

undeva. Ce vrem noi să facem, la solicitarea buzoienilor, și să știți că este foarte 

multă lume care este dornică să pună bazele corecte și reale a unui brand, mă 
refer la echipa de fotbal Gloria Buzău, să fie dusă acolo unde este locul.  

Am avut foarte multe frământări până am luat hotărârea să vin să supun la 
vot domniilor voastre acest proiect. 
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 Nu este vorba de o asociere cu CSM Gloria Buzău, care este o echipă a 

municipalității, pentru că face parte din clubul sportiv municipal. Noi vrem 
împreună cu dumneavoastră să punem bazele unei asociații sportive, care poate 

să facă performanță. Eu nu voi fi niciodată de acord, să finanțăm un lucru care nu 
duce la nimic, numai de dragul de a face ceva. Am luat legătura cu cei care se 

pricep și mă refer la: Federația Română de Fotbal, ONG - uri, la un potențial 
investitor. Toată lumea este de acord să vină alături de noi, și  echipa de fotbal 

cu anumite condiții: transparență, corectitudine și loialitate față de suporterii 
buzoieni. Este un proiect, care dacă se va materializa, cu siguranță îl vom mai 

discuta în cel puțin două ședințe. Trebuie să facem niște pași ca această asociație 
sportivă să fie licențiată, pentru ca mai devreme sau mai târziu să aibă drept de 

promovare. Eu am stat de vorbă cu cei din conducerea actuală a CSM Gloria, și 
bineînțeles cu domnul Primar al Municipiului Buzău, și am ajuns la o concluzie că 

putem și noi, Consiliul Județean să intrăm într-un proiect corect și loial. Noi nu 
avem nici o treabă cu CSM Gloria, facem o asociere cu o asociație sportivă și mă 

refer la FC Viitorul, bineînțeles după votul dumneavoastră, o să îl mandatăm pe 

domnul Secretar General, să se ocupe de toate diligențele necesare. Va fi o echipă 
care va avea și un investitor privat. Eu am speranța că într-o perioadă destul de 

scurtă, acest club va fi în totalitate privat. Dacă va trece această hotărâre să 
finalizăm și să avem o echipă de fotbal curată, cu potențial și cu dreptul de a 

promova, eu sunt adeptul pașilor mici dar siguri.  
Este un proiect care o să dureze cel puțin doi, trei ani, până vom ajunge 

acolo unde ne dorim, un proiect care să încurajeze tinerii buzoieni care au talent. 
Vreau să vă spun că nu vom finanța decât pe Legea 69/2000, acolo unde 

avem capitol, unde finanțăm sportul de performanță. Asta este legea și o vom 
respecta. Ei vor veni, vor depune proiecte, vor justifica banii pe care îi primesc 

conform acestei legi. Ei nu pot cheltui decât în mod corect pentru că astfel, când 
vor veni cu documentele justificative la sfârșitul anului, pentru orice ban cheltuit 

în mod incorect vor pierde finanțarea. 
Vreau să vă mai spun că pe Legea 69/2000, noi mai dăm bani echipei de 

handbal și echipei Metalul, cu care bineînțeles vom continua. 

* 
*     * 

Prin Dispoziţia nr. 115 din 7 mai 2021, am convocat astăzi 11 mai a.c., 

Consiliul județean în ședință extraordinară pentru discutarea unui proiect de 
hotărâre urgent. 

La şedinţă sunt prezenţi 27 consilieri județeni și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

 Lipsesc motivat 4 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării ordinea de zi cu unicul proiect 
de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la 

Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”. 
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 Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Județului 

Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 18 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău, 9 abțineri (Iuga Ionuț – 

Ciprian, Posea Mircea – Ciprian, Ștefu Viorel, Barbu Valentin, Zoican Adrian, 
Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Alexandru Ioan – Cristian, 

Holban Corina - Monica). 

(domnul Vicepreședinte Petre Adrian - Robert nu a participat la vot fiind sub 

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

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

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  

                                                                              Andreea Ardeleanu  


