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PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 30 iunie 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, 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, Iacob  Cristina -  Iuliana, Barbu Valentin, 

Munteanu Ştefăniţă. 

Absenți motivat: Mocanu Viorel și Posea Mircea – Ciprian. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă – 

Secretarul General al Judeţului Buzău și 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 ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 157 din 23 iunie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Prin Dispoziţia nr. 157 din 23 iunie 2021, am convocat astăzi, 30 iunie 

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

La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 
Lipsesc motivat 2 consilieri județeni. 

 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 27 mai și ale ședințelor extraordinare de îndată din 15 iunie, respectiv 17 

iunie, 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 supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

 

1. Aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 

prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

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 3; 

3. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2021; 

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

2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

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

2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

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

2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

7. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe 

anul 2021 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România; 

8. Stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației 

administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la 

rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Județului Buzău și 
a normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a 

construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de 

interes județean; 
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9. Aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul 

Buzău; 

10. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la abonamente pe 

traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 

curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL; 

11. Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării 

acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 

Primiri Urgențe – forma actualizată 4;  

12. Aprobarea colaborării între Consiliului Județean Buzău și Asociația 
Umanitară a Spitalului Smeeni pentru implementarea proiectului „Ambulanța 

Socială Smeeni”; 

13. Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele 

Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea 
Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din 

domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele 

Române”; 

14. Aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru 

asociat; 

15. Aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru 
autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată; 

16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

17. Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău în formă 

actualizată; 

18. Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, 

organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

19. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului 

Buzău; 
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  II. Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public, conform 

Legii nr. 544/2001, pentru anul 2021. 

 

* 

 Suplimentar, vă propun încă trei proiecte de hotărâre, care au fost 

discutate în comisiile de specialitate, respectiv: 

 20. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al 

Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

 21. Aprobarea primirii comunei Cătina, în calitate de membru asociat, 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 22. Aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-

economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – 

Plaiul Nucului, judeţul Buzău”. 

  

* 

  Supun aprobării ordinea de zi: 

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

și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării 

și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei 
în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean 

finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.  

La punctul 1 s-a discutat și în comisii, este vorba de angajarea unui 
credit ca să putem să avem fonduri de cofinanțare pe fonduri europene. Stiți 

foarte bine, bugetul este așa cum este și neapărat trebuie să facem un credit. 

Acesta fiind de aproape 10 milioane de euro. 
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Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

 

2. Vă supun votului 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 3. 

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

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

* 

*     * 

 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-

a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021. 

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

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

* 

*     * 

 

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

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” 

Buzău.  

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

 

* 

*     * 

 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a 
II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de 

Urgență Buzău. 
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(domnii Iuga Ionuț – Ciprian, Zoican Adrian și  Barbu Valentin 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). 

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

cu 27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 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). 

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 repartizarea unor sume din 
bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de cult 

religios recunoscute în România.  

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

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

* 

*     * 

 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de 

eliberare a Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor 
de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, executate pe 

domeniul public al Județului Buzău și a normelor tehnice privind condițiile de 
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proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de 

publicitate în zona drumurilor de interes județean. 

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

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

* 

*     * 

 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul Buzău. 

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

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

 

* 

*     * 

 

10. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

tarifelor de călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport 

SC TRANSRODICA SRL.  
 

(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). 
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 promovării 
proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, 

Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma 

actualizată 4. 
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(domnii Iuga Ionuț – Ciprian, Zoican Adrian și  Barbu Valentin 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). 

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

cu 27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

 

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării între 

Consiliului Județean Buzău și Asociația Umanitară a Spitalului Smeeni pentru 

implementarea proiectului „Ambulanța Socială Smeeni”. 

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

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

 

* 

*     * 

 

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului 
între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de 

Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, 
privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de 

Administrația Națională „Apele Române”. 

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

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

* 

*     * 

 

14. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău 

la care județul Buzău este membru asociat.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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15. Supun votului proiectul de hotărâre pentru aprobarea parcului auto 
și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc 

parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean – formă actualizată. 

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

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

* 

*     * 

 

16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău. 

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

 

* 

*     * 

 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 

„George Ciprian” Buzău în formă actualizată.  

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

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

* 

*     * 

 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău. 

(domnii Iuga Ionuț – Ciprian, Zoican Adrian și  Barbu Valentin 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). 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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19. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe 

la Monografia economico-militară a judeţului Buzău. 

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

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

* 

*     * 

 

20. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 

de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL 

Buzău. 

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

 

* 

*     * 

 

21. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea primirii 
comunei Cătina, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 

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

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

* 

*     * 

 

 22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în 

vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției 

„Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii 

rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”. 

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

cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii Buletinul 
Informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 

544/2001, pentru anul 2021. 

Buletinul Informativ a fost însușit cu 30 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  

 

 

 

 


