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PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 15 iulie 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,  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, Mocanu Viorel. 

Absenți motivat: Ștefu Viorel și Posea Mircea – Ciprian. 

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

Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Oprea Mirela –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 ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 174 din 8 iulie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Prin Dispoziţia nr. 174 din 8 iulie 2021, am convocat astăzi, 15 iulie 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. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

30 iunie, care a fost afişat pe site-ul propriu.  
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Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat 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. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele 

două secțiuni; 

2. Utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al 

Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – 

formă actualizată 4; 

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

2021; 

4. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; 

5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al 

Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției 

a IX-a a proiectului „Măgura-Art”, iulie 2021; 

6. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate 

de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la 

înființarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”; 

7. Aprobarea încetării, prin acordul părților, a Contractului de finanțare nr. 
SE 9371/2020 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață 

nouă în comunitate” – POCU 2014 – 2020; 

8. Aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii la 

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

9. Numirea Directorului adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

* 

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

în comisiile de specialitate, respectiv: 

10. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău; 

11. Aprobarea participării Județului Buzău în calitate de asociat – membru 

fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții 

Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”; 
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12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 72/2020 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe de serviciu” – municipiul Buzău, 

B-dul Gării, nr. 8. 

* 

  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 execuția bugetului propriu 

al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni.  

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 utilizarea în anul 2021 a 
excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 4. 

Nu au mai fost alte 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 III-a a 

bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021. 

Nu au mai fost alte 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 Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Buzău.  

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

aprobat cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – 

Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a IX-a a proiectului 

„Măgura-Art”, iulie 2021. 

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

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

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate de Fundația „Mareșal 

Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la înființarea Diviziei 2 

Infanterie „Getica”. 

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

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

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării, prin 

acordul părților, a Contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul 

Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate” – POCU 

2014 – 2020.  

Nu au mai fost alte 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 aprobarea modificării 
numărului de personal şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău. 

Nu au mai fost alte 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 numirea Directorului adjunct 

la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 
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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. 

* 

*     * 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 

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

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

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Județului Buzău în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, 

Prahovei și Vrancei”. 

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

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

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 72/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc 

de locuințe de serviciu” – municipiul Buzău, B-dul Gării, nr. 8. 

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

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

* 

*     * 

 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei 

mulţumindu-vă pentru participare. 

Voiam să vă mai spun, că în prima parte a lunii august, vom face o ședință 
extraordinară, iar în luna septembrie vom organiza împreună cu Primăria 
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Municipiului Chișinău o festivitate în Județul Buzău, care probabil se va numi 
generic „Arc peste timp” – zilele Chișinăului la Buzău. Va fi o poveste plină de 

istorie, cu momente artistice, culturale cu meșteri populari și așa mai departe. 

Vom lua o hotărâre împreună, iar ca și dată a fost fixată de către cei de la 
Chișinău, e o dată la care pot participa ei. Rămâne ca noi să ne punem de acord, 

dar ca principiu rămân datele de 2 și 3 septembrie. Tocmai de aceea ne vom 
întâlni la începutul lunii august să luăm o hotărâre în Consiliul Județean în acest 

sens. 

Bineînțeles o să ne mai întâlnim cu celeritate după rectificare. Așteptăm 

rectificarea de la Guvern. Suntem nerăbdători să împărțim banii pe care o să îi 

primim. 

 

      PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

  Verificat, 

Mirela Oprea 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                              Andreea Ardeleanu  

 

 

 

 

 

 


