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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 03 august 2021 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii vicepreședinți al Consiliului Județean Buzău: 

Petre Adrian – Robert, Rache Aurelian Felix și consilierii judeţeni: Baciu 
Gabriel - Paul, Ghiveciu Adrian - Iulian, Bîrlă Marian, Pitiș Cornel, 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, Holban Corina - Monica, Petre Mirela, Posea Mircea – 

Ciprian, Rânja Paul - Eugen, Stan Sorin – Valeriu, Vioiu Cristinel - Nicolae, 

Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Bogdan Ion. 

Absenți motivat: Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, Zoican Adrian, 

Iacob Cristina - Iuliana, Mărgărit Georgian. 

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 Liviu – Mihail Ciolan 

– 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 extraordinară în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 186 din 28 iulie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

        -Bună dimineața! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației la ședința 

noastră extraordinară.   

        Prin Dispoziţia nr. 186 din 28 iulie 2021, am convocat astăzi 3 august 

a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară pentru discutarea unor 
proiecte de hotărâre urgente, care nu puteau fi amânate până la ședința 

ordinară. 



2 
 

La şedinţă sunt prezenţi 27 consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 

 Lipsesc motivat 5 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării ordinea de zi: 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

 

1. Completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 

2021; 

2. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 

Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

3. Numirea reprezentanților Județului Buzău în Adunarea Generală și 
Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul 

Buzăului, Prahovei și Vrancei”; 

4. Aprobarea de măsuri în organizarea procedurii de achiziţie publică – 
negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare cu 

privire la unele trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane 

prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate până la data de 

31.12.2021. 

Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.  

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 27 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

Stimați colegi, vă consult anterior intrării pe ordinea de zi, dacă sunteți 

de acord cu exercitarea votului deschis la proiectele de hotărâre de la punctele 

2 și 3, care au ca obiect desemnări de persoane. 

Astăzi, cel mai important punct de pe ordinea de zi, care nu ar fi suportat 
amânare este punctul 3 privind numirea reprezentanților Județului Buzău în 

Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”, pentru că trebuie 

să ducem actele la Registru Comerțului pentru a intra într-o normalitate. Sper 
să materializăm împreună cu colegii de la Prahova și Vrancea să obținem niște 
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Fonduri Europene, chiar dacă se va materializa într-o perioadă nu neapărat 

îndepărtată. Important este să pornim acest proiect. 

Supusă la vot, propunerea, a fost aprobată cu 27 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*    * 

 1. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 

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 27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*    * 

2. Supun votului proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator 
provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL 

Buzău. 

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

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

* 

*    * 

3. Supun votului proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților 

Județului Buzău în Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”.  

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

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

* 

*    * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea de măsuri în 
organizarea procedurii de achiziţie publică – negociere fără invitaţie prealabilă 

la procedura concurenţială de ofertare cu privire la unele trasee din Programul 
judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului 

Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2021 

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

cu 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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(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). 
 

Încă odată, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa 
la ședința extraordinară. Îmi doresc din tot sufletul să vă mai deranjez încă odată 

până la ședința ordinară, în speranța că vom avea vești care să ne bucure atât 
pe noi cât și pe cetățenii Județului Buzău, de acolo din capitală cu privire la 

rectificarea bugetară. 

Vreau să fiu transparent și probabil că în ședința următoare o să mă 

gândesc și bineînțeles o să mă consult și cu dumneavoastră, să alocăm o sumă 
de bani la „Fotbal Club Gloria Buzău”, bineînțeles pe Legea 69/2000, dar încă 

odată mă mai gândesc și o să vin și cu o expunere, iar votul o să fie al 
dumneavoastră. Acest lucru este normal să fie așa. Eu consider că suntem 

parteneri. Aici este vorba de egalitate de șanse și nu vreau să facem discriminări.  

* 

*     * 

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  


