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PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 27 mai 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, 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. 120 din 20 mai 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Prin Dispoziţia nr. 120 din 20 mai 2021, am convocat astăzi, 27 mai 

a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi 32 de consilieri judeţeni. 
 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din 
data de 29 aprilie și al ședinței extraordinare din 11 mai, care au fost afişate 

pe site-ul propriu.  
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Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate 
cu 32 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă informez că am retras de pe ordinea de zi, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pe anul 2021 și am 
introdus un proiect de hotărâre nou, prezentat în comisii  ”Acordarea de premii 

speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul Național FIRST LEGO 

League Challenge”. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND 

 

1. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului 

Buzău pe anul 2020; 

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 2; 

3. Aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2021; 

4. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău; 

5. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

6. Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială 

de la bugetul Județului Buzău în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998; 

7. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 

– 2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021 

– 2022; 

8. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Calvini a unor 
suprafețe de teren din drumurile județene DJ 102B și DJ 102L, situate în 

intravilanul comunei Calvini; 
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9. Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii 
de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în Judeţul Buzău, precum şi a modalităţii de atribuire a acestui 

serviciu; 

10. Aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Buzău; 

11. Aprobarea formelor actualizate ale organigramei și statului de funcţii 

pentru Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău; 

12. Aprobarea participării la cursuri  de  perfecționare  a  consilierilor 

județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău – mandatul 2020 – 2024;  

13. Aprobarea parteneriatului între Centrul Județean de Cultură și Artă 
Buzău și Asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți pentru derularea în 

comun a unor activități culturale; 

14. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău 

și Asociația „Călător prin România”; 

15. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al 
Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala 

„Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației; 

16. Constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău; 

17. Acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate deosebite la 

Concursul Național FIRST LEGO League Challenge 

 

* 

  Supun aprobării ordinea de zi: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” 

și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

1. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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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 2. 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

3. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

4. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I 
a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

5. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de 

Urgență Buzău. 

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

cu 29 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). 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de 
subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău 

în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

7. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027 pentru un nou orizont de 

timp și a Planului Strategic Instituțional 2021 – 2022. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

8. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului local al comunei Calvini a unor suprafețe de teren din drumurile 

județene DJ 102B și DJ 102L, situate în intravilanul comunei Calvini. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

9. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum 

şi a modalității de atribuire a acestui serviciu. 

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

 

(domnul Bîrlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ). 

 

* 

*     * 

10. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formelor 
actualizate ale organigramei și statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană 

„Vasile Voiculescu” Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

12. Vă supun votului proiectul de hotărâre aprobarea participării la 
cursuri  de  perfecționare  a  consilierilor județeni din cadrul Consiliului 

Județean Buzău – mandatul 2020 – 2024. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului 

între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă” 

Aluniș, comuna Colți pentru derularea în comun a unor activități culturale. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Consiliul Județean Buzău și Asociația „Călător prin România”.  

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române pentru 

Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău 

pentru sărbătorirea Zilei Aviației. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind constatarea încetării 

calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

 

17. Supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea de premii 

speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul Național FIRST LEGO 

League Challenge. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Aș vrea să știți ca eu am mulțumit  

anticipat în numele domniilor voastre, doamnelor și domnilor consilieri, acelor 
copii, pe care eu îi consider absolut deosebiți, bineînțeles cadrelor didactice, 

părinților și așa mai departe pentru ce au făcut ei ca și copii, ce au făcut 

cadrele didactice, ca ei să poată să obțină acele premii și așa cum le-am spus 
și atunci, cu siguranță, vom da astăzi votul să îi recompensăm, chiar dacă este 

mai mult simbolic, pentru că ei merită mult mai mult și sper că sunteți de 
acord cu mine pentru acea sumă modică de bani. Cel puțin și simbolic suntem 

alături de ei, pentru că ne dau și speranțe, ei reprezintă prezentul și cu 
siguranță și noi, și România va avea un viitor. Eu sper ca într-o perioadă scurtă 

să putem să îi chemăm, să avem anumite activități comune, să venim în 

sprijinul lor. 

Vreau să vă mai informez ceva la sfârșit de ședință, că vreau să am în 

perioada următoare, probabil săptămâna viitoare, cel mai târziu la 15 iunie, o 

consultare cu liderii grupurilor politice din Consiliul Județean Buzău, pentru că 
împreună trebuie să ne dăm mâna, să relansăm dacă vreți anumite proiecte 

în sprijinul comunității din Județul Buzău, și împreună cu aparatul tehnic al 
Consiliului Județean să găsim soluții viabile, palpabile și sustenabile în același 

timp, să putem să facem anumite lucruri în Județul Buzău. Proiectele se vor 
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face împreună cu Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Buzău. Nu vă 
pot spune mai multe lucruri și nu voi face nici un demers până nu voi avea o 

consultare cu liderii grupurilor politice. E firesc să fie așa.  

Vă mulțumesc. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

 

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:   

         Andreea Ardeleanu 

 


