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PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 26 august 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, Ghiveciu Adrian-

Iulian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Iuga Ionuț – 
Ciprian, Scîntei Faustin – Doru, Dragomir Ionuţ Sebastian, Petre Mirela, Buşcu 

Alexandru, Mărgărit Georgian, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, 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, Ștefu Viorel. 

Absenți motivat: Rache Aurelian – Felix, Posea Mircea – Ciprian, Alexandrescu 
Gabriel – Adrian, Popa Constantin. 

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. 203 din 16 august 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Prin Dispoziţia nr. 203 din 16 august 2021, am convocat astăzi, 26 august  
a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

Lipsesc motivat 4 consilieri județeni. 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din data 

de 15 iulie, ședinței extraordinare din data de 3 august și ședinței extraordinare 
de îndată din data de 16 august care au fost afişate pe site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesele verbale a fost aprobate cu 28 

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 utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 

al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 
– formă actualizată 5; 

2. Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 

2021; 

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

Special pentru Deficienți de Vedere Buzău; 

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului 
Județean Buzău; 

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Buzău; 

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

Județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204 M, km 0+000 – 10+000, Mînzălești – 
Jgheab – Bisoca, județul Buzău”; 

9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 F, km 8+800 – 33+200, Scorțoasa – 
Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul Buzău”; 
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10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente și refacere DJ 220 km 88+950 – 

92+853, comuna Sărulești, județul Buzău; 

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.73/2021 pentru 
aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu 

al judeţului Buzău pentru anul 2021; 

12. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației 

FORUM ART în organizarea unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură 
Măgura; 

13. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației 

„Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău 
Internațional Arts Festival”; 

14. Aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de 
cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău; 

15. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Buzău și Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice în implementarea proiectului „Sprijin pentru 
ANAP în vederea înființării Unităților de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel 

local”; 

16. Aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027; 

17. Aprobarea  unor măsuri în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia 

animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;  

18. Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public 

județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport 
județean de persoane; 

19. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al 

Muzeului Județean Buzău; 

20. Aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, 

organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

 

II. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – 

iulie 2021. 
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  Supun aprobării ordinea de zi: 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

 

1. Vă 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 5.  

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a IV-
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 23 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 5 

„abțineri” – (Iuga Ionuț - Ciprian, Barbu Valentin, Ștefu Viorel, Zoican Adrian și 
Enescu Liviu – Adrian). 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere 

Buzău. 

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

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

* 

*     * 

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

venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău.  

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

aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Buzău. 

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

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

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău. 

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

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

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău.  

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204 
M, km 0+000 – 10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 
102F, km 8+800 – 33+200, Scorțoasa – Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul 

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

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

* 

*     * 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare 

terasamente și refacere DJ 220, km 88+950 – 92+853, comuna Sărulești, județul 
Buzău.  

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului 

anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu  al judeţului Buzău 
pentru anul 2021. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 22 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 5 

„abțineri” – (Iuga Ionuț - Ciprian, Barbu Valentin, Ștefu Viorel, Zoican Adrian și 
Enescu Liviu – Adrian). 

(Domnul Vicepreședinte Petre Adrian – Robert nu participă la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului          

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea 

unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura. 

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

aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în 
organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival”. 

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

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

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor manifestări 

culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din 
Republica Moldova și Județul Buzău.  

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de 
colaborare între Județul Buzău și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în 

implementarea proiectului „Sprijin pentru ANAP în vederea înființării Unităților de 
Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local”. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Buzău 2021 – 2027. 

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

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

* 

*     * 

 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 

aplicarea OUG nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă 
în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.  
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Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 

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

* 

*     * 

 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de 
sarcini al serviciului public de transport județean de persoane. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 27 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). 

 

* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău. 

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

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

* 

*     * 

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

numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

(domnii 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). 
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II. La punctul al II-lea al ordinii de zi supun însușirii Raportul semestrial 

privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iulie 2021. 

Raportul semestrial a fost însușit cu 28 voturi „pentru” și Președintele 
Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei. 

 

Înainte să vă mulțumesc că ați dat curs participării la ședința ordinară vreau 

să vă fac o informare, doamnelor și domnilor consilieri, vizavi de evenimentele 

culturale, artistice pe care o să le avem cu Municipiul Chișinău. Chiar dacă au 
apărut discuții față de apartenența politică și așa mai departe, atât noi, cât și cei 

de la Chișinău sau din Basarabia fiind Unități administrativ teritoriale, nu facem 
politică, facem în așa fel încât să ducem mai departe cultura, religia, istoria 

împreună cu cei de acolo și bineînțeles cu dumneavoastră. Vrem să demonstrăm 
că și cei de o parte și de alta a Prutului au aceleași tradiții, aceiași istorie și cel 

puțin din punct de vedere cultural, al limbii și al patriei facem parte din aceiași 
familie a unui singur popor. Pentru că suntem și într-o situație destul de delicată 

din punct de vedere al pandemiei, o să luăm toate măsurile sanitare ca să nu 
avem probleme. Aș fi vrut ca majoritatea evenimentelor să se petreacă în 

Municipiul Buzău, dar negăsind locația adecvată pentru aceste evenimente o mare 
parte din acestea se vor desfășura în data de 16 septembie la Sărata Monteoru, 

acolo unde făceam „Buzău Fest”. Bineînțeles că și Municipiul Buzău va avea 
evenimente, activități la Galeriile de Artă. Toate amănuntele bineînțeles că le veți 

afla și dumneavoastră. Să sperăm că lucrurile vor fi într-o oarecare normalitate și 

incidența Covid să nu crească să putem să desfășurăm activitățile și sper ca în 
zilele acelea să fim cu toții împreună și să demonstrăm că suntem alături și la bine 

și la rău. 

Al doilea lucru pe care voiam să vi-l spun este că o să avem o colaborare între 
Consiliul Județean Buzău și Comuna Movila Banului în următoarea ședință de 

consiliu local al comunei Movila Banului. Am vorbit deja cu domnul primar, o parte 
dintre domnii consilieri și o parte dintre cetățeni. O suprafață de 400 de hectare 

o să treacă în patrimoniul Consiliului Județean Buzău și împreună cu Unitățile 
administrativ teritoriale din zonă vom încerca să accesăm fonduri europene, 

eventual să putem sa fim parteneri, să putem să dezvoltăm un parc industrial sau 

alte activități în zonă pentru că pe acolo va trece autostrada. Acolo va fi un inel al 
autostrăzii și este o zonă în care se pretează să se desfășoare activități și ar fi și 

păcat să pierdem această oprtunitate, mai ales că putem să accesăm fonduri 
europene. Vom avea discuții și cu Agenția de Dezvoltare Regională, o să am 
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discuții și la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, bineînțeles și cu Societatea 

civilă, mă refer aici la Camera de comerț și industrie, la investitori în zonă și așa 
mai departe, pentru că este o posibilitate să putem să dezvoltăm și zona 

respectivă, cea de sud a Județului Buzău și din punct de vedere al serviciilor și 
traiului mai bun de zi cu zi al cetățenilor. 

În altă ordine de idei, aș vrea să mulțumesc Federației Române de Fotbal că 

ne-a făcut o donație către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monteoru cu 
o suprafață de teren de joc sintetică pentru fotbal. Vom realiza acest lucru în 

stațiunea Sărata Monteoru  și cred că este un lucru benefic. Am vorbit în dimineața 
aceasta cu domnul primar de la Merei care ne va transfera în patrimoniul 

Consiliului Județean Buzău o suprafață de teren de probabil 10 000 sau 20 000 

metri. O să se facă exact măsurătorile. Oricum noi facem deja manifestările 
culturale acolo cum a fost „Buzău fest” și așa mai departe. O să îl trecem în 

patrimoniul Județului Buzău ca să putem să facem și investiția și acest teren îl 
vom trece probabil la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sărata Monteoru. 

Voiam să vă informez că noi suntem parteneri cu stațiunea Sărata Monteoru 

în această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, că altfel dacă noi nu intram 
parteneri, nu existau resurse financiare suficiente la comunitatea Merei. La 

început am fost trei parteneri și din nefericire am rămas doar doi, un partener  
s-a retras. Sper ca atât noi cât și ceilalți parteneri ai comunei Merei să putem să 

găsim soluții benefice împreună. 

Ar mai fi un ultim lucru. Chiar dacă multă lume nu a crezut, chiar dacă multă 

lume a crezut că este doar un vis, în data de 16 septembrie, vin raportorii 
UNESCO. Este practic ultima evaluare care se face pentru Geoparcul Ținutul 

Buzăului și cred eu, sunt optimist, că după ce se va efectua vizita vom primi un 
raport favorabil, ca începând de anul viitor Geoparcul să devină Geoparc UNESCO. 

Nu a fost ușor, vreau să vă spun că au fost multe lucruri tehnice care au trebuit 
să fie realizate. Mulțumesc celor din Consiliul Județean Buzău care s-au ocupat, 

partenerilor noștri, Universității București, Organizațiilor Non Guvernamentale mă 
refer aici la Organizația Non Guvernamentală Ținutul Buzăului, primarilor și 

primăriilor aceia care fac parte din Geoparcul Ținutul Buzăului. Ușor, ușor, intrăm 

într-o oarecare normalitate. A fost o muncă de câțiva ani de zile, iar acum se văd 
rezultatele. Eu sunt convins că și celelalte parteneriate pe care le avem cu Unitățile 

administrativ teritoriale, vor avea rezultate mai devreme sau mai târziu. 

Vă mai spun că am luat o hotărâre împreună cu domnul Secretar General al 
Județului, cu conducerea executivă a Consiliului Județean Buzău, cu o parte din 

Unitățile administrativ teritoriale, în perioada imediat următoare, în luna 
septembrie o să facem niște Asociații de Dezvolate Intercomunitare care vor 

îngloba mai multe Unitățile administrativ teritoriale pe deșeuri, pentru că 
primăriile singure nu pot să își realizeze targetul până când se va implementa 

proiectul nostru la nivel de județ, Masterplanul pe deșeuri. Suntem în grafic, sunt 

cutumele care durează, Comisia europeană, și așa mai departe.  
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Vom încerca cu un grup de comunități să facem aceste lucruri, ca să 

estompăm cât de cât ce se întâmplă astăzi cu colectarea greoaie, cu asanarea 
albiilor râurilor și așa mai departe. 

Vă mulțumesc și sper să ne întâlnim mai repede până la ședința ordinară din 

septembrie. 

 

 

 

      PREŞEDINTE, 
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