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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 15 iunie 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 și consilierii judeţeni: Baciu Gabriel - Paul, Bîrlă 
Marian, Bogdan Ion, Pitiș Cornel, Iacob Cristina - Iuliana, Dimitriu Costel, 

Munteanu Ștefăniță, Scîntei Faustin – Doru, Dragomir Ionuţ - Sebastian, 

Buşcu Alexandru, Ghiveciu Adrian, Savu Marian, Ștefu Viorel, Manolache 
Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Mocanu 

Viorel, Mărgărit Georgian, Corcodel Claudiu, Popa Constantin, Petre Mirela, 
Posea Mircea – Ciprian, Rânja Paul - Eugen, Stan Sorin – Valeriu, Vioiu 

Cristinel - Nicolae, Zoican Adrian, Barbu Valentin. 

Absenți motivat: Rache Aurelian – Felix, Iuga Ionuț – Ciprian, Alexandru 
Ioan – Cristian și Holban Corina - Monica. 

De asemenea la lucrările ședinței participă domnul Ciolacu Marcel – 
Deputat în Parlamentul României și o delegație de la Chișinău formată din: 

domnul Ceban Ion – Primar al Municipiului Chișinău, doamna Guba Diana – 
Pretor al Sectorului Botanica, domnul Moroi Vasile – Șef Secția Locativ 

Comunală, doamna Ixari Natalia – Consilier în cabinetul Primarului General și 
doamna Ursu Olga – Viceprimar al Municipiului Chișinău. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă – 

Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Mirela Oprea – Director 

executiv – Direcția juridică și administrație publică locală și domnul Liviu Mihail 
Ciolan - Director executiv – Direcția economică.  

Totodată la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  
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Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară de îndată în 

baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 143 din 11 iunie 
2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

 

       -Bună dimineața! În primul rând vă mulțumesc că ați dat curs invitației 

noastre de a participa la această ședință. Înainte să intru în ordinea de zi, aș 
vrea să vă spun ca acesta este un moment absolut deosebit pentru instituția 

noastră cât și pentru Județul Buzău. Avem plăcerea, onoarea și satisfacția să 

avem alături de noi oaspeți din Basarabia – Republica Moldova și anume: 
domnul Ceban Ion – Primar al Municipiului Chișinău, doamna Guba Diana – 

Pretor al Sectorului Botanica, și ca o explicație a cuvântului pretor, este în 
oglindă sau sinonim cu primar de sector, domnul Moroi Vasile – Șef Secția 

Locativ Comunală, doamna Ixari Natalia – Consilier în cabinetul Primarului 
General, doamna Ursu Olga – Viceprimar al Municipiului Chișinău. Alături de 

noi astăzi este și domnul Marcel Ciolacu – Deputat în Parlamentul României. 

 Aș vrea să intrăm în ordinea de zi: 

 Prin Dispoziţia nr. 143 din 11 iunie 2021, am convocat astăzi 15 iunie 

a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară de îndată pentru a pune 
bazele unei noi colaborări cu frații noștri de peste Prut. De altfel, astăzi la 

ședința noastră este prezentă și o delegație din Republica Moldova cu 
reprezentare prin domnul Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, 

și doamna Diana Guba, Pretor al Sectorului Botanica al municipiului Chișinău. 

La şedinţă sunt prezenţi 28 de consilieri județeni. 

 Le urez bun venit acasă, prezența domniilor lor onorându-ne. 

 Chiar dacă mă repet, noi toți, o mare parte din dumneavoastră ați fost 

și în mandatul trecut știți ca avem colaborările cu Basarabia, ați fost în 
Basarabia, am avut ședințe comune cu consiliile locale de la raioane și îi 

primim ca pe niște frați mai mici. De ce spun mai mici? Pentru că frații mai 

mici de regulă sunt mai râzgâiați și îi primim cu tot dragul. 

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

hotărâre privind aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și 
Municipiul Chișinău din Republica Moldova, respectiv între Județul Buzău din 

România și Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău din Republica Moldova. 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

 

 Înainte să supun la vot proiectul de hotărâre, o să va mai spun câteva 

fraze. Noi Consiliul Județean încă de la începutul anilor 1990, am avut colaborări 
foarte bune cu frații noștri din Moldova. Am fost printre primele consilii județene, 

care am făcut o înfrățire cu Raionul Soroca, după aceea bineînțeles că lucrurile 
au evoluat într-un sens pozitiv, am ajuns și în zona de securitate, așa cum se 

numește sau se definește la domniile voastre, în Basarabia la Raionul Dubăsari. 

Avem și acolo un acord, iar mare parte din dumneavoastră ați fost. Noi și prin 
votul pe care o să îl dăm astăzi, vrem să continuăm parcursul nostru de a fi cât 

mai aproape de cei de peste Prut, pentru că este normal să fie așa. De ce? Pentru 
că simțim la fel, avem aceleași tradiții, avem aproape aceiași cultură, avem 

aceiași credință în Dumnezeu, aceeași religie, avem rude o mare parte dintre 
noi, de o parte și de alta a Prutului și practic indiferent cum cred unii că 

evoluează lucrurile nici tancurile, nici diferențele de doctrină, nu pot să conteste 
vreodată rădăcinile noastre comune; încă odată mă repet tradițiile noastre și 

chiar dacă aș supăra pe cineva, suntem un singur popor de o parte și de alta. 

O să îl rog pe domnul primar să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog 

domnule primar!  

 

-Domnul primar Ceban Ion: Domnule Președinte, stimați consilieri 
județeni, onorată asistență este o plăcere și o onoare pentru noi, pentru 

Municipiul Chișinău să ne aflăm aici. Este primul acord de acest gen pentru 

Municipiul Chișinău, când cineva de peste Prut la nivel de Consiliu Județean 
deschide ușa unui astfel de parteneriat. 

Am agreat o scurtă foaie de parcurs, pentru a realiza împreună lucruri 

bune, experiență și tot ce putem să preluăm pentru a schimba lucrurile în bine, 
care să se întâmple peste un timp determinat sau nedeterminat. Vreau să 

mulțumesc foarte mult tuturor locuitorilor Municipiului Chișinău pentru această 
deschidere, pentru această disponibilitate, pentru acest suport absolut 
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necondiționat și necesar Chișinăului și locuitorilor săi. Vă doresc tuturor multă 

sănătate și vă așteptăm cu mare drag la Chișinău oricând aveți posibilitatea. 
Este casa dumneavoastră, vă rugăm să veniți, iar noi deja am planificat niște 

activități sper eu utile și interesante pe care le vom desfășura în cel mai scurt 
timp. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

 

-Domnul Petre – Emanoil Neagu: În continuare o rog pe doamna 
Pretor Guba Diana să ia cuvântul. 

 

-Doamna pretor Guba Diana: Bună ziua stimați consilieri, sunt fericită 
că mă aflu aici, am venit ca oaspete dar cu căldura dumneavoastră mă simt ca 

acasă. Sunt recent numită pretorul Sectorului Botanica, acesta fiind cel mai mare 
sector din Chișinău. Ne dorim un sector curat, cel mai frumos și cel mai bine 

amenajat. Mă bucur că vom semna un acord de colaborare, ca să avem un 
schimb de experiență și să ne valorificăm potențialul sectorului nostru. Voi fi 

onorată dacă veți veni la noi. De fiecare dată când veți veni la noi, în Sectorul 
Botanica vă veți simți ca acasă. 

Vă mulțumesc! 

 

-Domnul Petre – Emanoil Neagu: Domnule Deputat Marcel Ciolacu, vă 

rog să ne spuneți câteva cuvinte. 

 

-Domnul Deputat Marcel Ciolacu: Eu aș dori în primul rând să îi 
mulțumesc domnului Președinte al Consiliului Județean și domnilor consilieri 

județeni pentru această invitație și să felicit atât pe domnul primar cât și pe 

domnul Neagu pentru această inițiativă. De fapt, ca și buzoian, ca și 
dumneavoastră trăim un moment istoric pentru județul nostru prin această 

colaborare. Să știți că trecutul nu îl putem schimba nici unul dintre noi, dar ca și 
oameni de stat trebuie să ni-l asumăm. Prezentul este o consecință a trecutului. 

Cel mai important pentru noi este să ne creăm un viitor împreună. Astăzi se va 
semna un document între România și Republica Moldova, dar de fapt în esență 

se semnează un document între români și români. De noi ține cum ne vom 
creiona acest viitor împreuna, de cum ne vom respecta și ajuta de acum înainte. 

Restul este politică, restul sunt numai niște lucruri trecătoare. Sunt ferm convins 
că astăzi nu vom asista la o hârtie A4. Începând de astăzi nu numai domnul 

primar general, nu numai președintele Consiliului Județean, dumneavoastră cu 



5 
 

toții, toți consilierii județeni aveți obligația să puneți și în practică documentul 

pe care reprezentanții dumneavoastră îl vor semna. 

Vă mulțumesc mult!  

* 

 

-Domnul Petre – Emanoil Neagu: Supun votului proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul 
Chișinău din Republica Moldova, respectiv între Județul Buzău din România și 

Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău din Republica Moldova. 

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

aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

 

-Domnul Petre – Emanoil Neagu: Domnule Ceban Ion – Primar al 

Municipiului Chișinău, doamna Guba Diana – Pretor al Sectorului Botanica, am 

deosebita onoare să vă invit să semnăm protocolul. 

 

* 

 

Urmează semnarea acordurilor de colaborare între cele două părți. 

 

* 

 

-Domnul Petre – Emanoil Neagu: În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc 

domniilor voastre pentru votul dat astăzi. Cu siguranță nu va rămâne doar o 
coală A4. Cu siguranță împreună, atât eu cât și domnul primar și doamna pretor 

și toată echipa care este prezentă astăzi, din Basarabia, de la Chișinău, vom 
face în așa fel, ca în fiecare zi inimile noastre să bată la fel, să facem un pic mai 

bine pentru cetățeni. Așa cum v-a anunțat și domnul primar, deja am creionat 
niște proiecte împreună. Cu siguranță o să avem ocazia să punem umărul, să 

punem în practică din experiența pe care o avem noi, să o ducem acolo și de 
asemenea multe lucruri avem de învățat și noi de la domniile lor. În perioada 

imediat următoare, o să avem un proiect comun, dar în declarațiile de presă o 
să explicăm despre ce este vorba și cred eu că acesta este modul de a face să 
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fim mult mai apropiați de frații noștri. Este practic un mod corect de a face 

politica cetățeanului. Domnule primar, aici în sală, sunt prezenți doamne și 
domni consilieri din tot spectrul politic care au trecut pragul la alegerile locale. 

Încă odată vreau să mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri județeni; 

aici la noi, la Consiliul Județean, haina politică rămâne la ușă. Interesul nostru, 
al tuturor este unul singur: binele cetățeanului. Împreună, cu siguranță vom 

duce mai departe tradiția noastră a buzoienilor de a fi alături de frații noștri din 
Basarabia. Vom face schimburi culturale, de ce nu, din punct de vedere 

economic, vom învăța anumite lucruri care se petrec acolo, vom face schimb de 
experiență și vrem să continuăm și alte lucruri pe care le-am început la Soroca, 

ori la Coșnița - Raionul Dubăsari. O să facem o delegație de la Consiliul Județean 

în luna iulie – august la invitația domnului primar la Chișinău, ca să punem 
bazele colaborării. Din acest moment lucrăm împreună cu aceeași doleanță, 

aceleași simțiri ca să putem să realizăm lucruri deosebite împreună cu frații 
noștri de peste Prut.  

Vă mulțumesc și sper din tot sufletul ca lucrurile rele să se spele și să vină 

numai lucruri bune. 

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:   

                                                                             Andreea Ardeleanu   
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