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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 22 septembrie 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, Mocanu Viorel, Petre 
Mirela, Posea Mircea – Ciprian, Stan Sorin – Valeriu, Popa Constantin, Rânja 

Paul – Eugen, Bogdan Ion, Barbu Valentin, Zoican Adrian, Iacob Cristina - 

Iuliana, Mărgărit Georgian, Vioiu Cristinel - Nicolae.   

Absenți motivat: Corcodel Claudiu, Alexandru Ioan – Cristian, Iuga Ionuț – 

Ciprian, Holban Corina - Monica. 

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

Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Robu Ica Roxana – Șef Serviciul 
managementul documentelor și relații publice 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 de îndată în 
baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 235 din 20 

septembrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

Prin Dispoziţia nr. 235 din 20 septembrie 2021, am convocat astăzi 22 
septembrie a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară de îndată pentru 

discutarea unui proiect de hotărâre urgent.  

La şedinţă sunt prezenţi 28 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean Buzău.  



2 

 

 Lipsesc motivat 4 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării ordinea de zi cu unicul 
proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea 

energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul 
Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, 
coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației 

tehnico-economice faza DALI – formă revizuită 2, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului. 

 Supun aprobării ordinea de zi.  

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

Domnul Petre Emanoil Neagu: -  Până să trecem la vot vreau să fac 
câteva precizări. Știți că noi, Consiliul Județean, nu avem un sediu propriu. 

Sediul în care noi ne desfășurăm activitatea, așa a fost să fie, îl avem doar în 
administrare. Este firesc, dacă tot există spațiu, și Consiliul județean să aibă o 

clădire proprie pentru că este o instituție reprezentativă, dar în afară de acest 
lucru este foarte greu să desfășurăm anumite activități în condiții normale. 

Dacă găseam înțelegere, și acum nu fac nicio aluzie, la Ministerul de Interne și 
în speță la Instituția Prefectului clădirea trecea, cel puțin provizoriu, în 

administrarea noastră ca să putem să o reabilităm, implicit corpul unde își 
desfășoară activitatea Prefectura. Știți foarte bine clădirea a fost construită la 

începutul anilor 70 și jumătate este nefuncțională. Au o lipsă acută de fonduri. 

Se putea foarte ușor, cum facem și noi acum, să o trecem pe fonduri 
europene, dar probabil este o chestie specifică a noastră a românilor să fim 

proprietari. Dar nu te gândești că nu ai cu ce să o întreții, mai ales să avem 
probleme și cu parcarea și sunt mai multe instituții aici în acest sediu OCOT, 

Pașapoarte așa că o să încercăm, și vă promit că, și cu ajutorul 
dumneavoastră, o să reușim. Eu sunt convins că pe Fondul de Mediu, dacă nu 

o să depunem și pe ADR pe POR. Eu am încredere în profesionalismul 
oamenilor din Consiliul Județean și am încredere că putem face acest proiect 

iar la sfârșitul mandatului putem să ne mândrim că, și cu ajutorul nostru, 
această instituție are un sediu administrativ. Valoarea este undeva la 10 

milioane, bineînțeles că din licitație poate ajunge la mai mult. Această clădire 
se găsește în vecinătatea noastră, va fi eficientizată din punct de vedere 

termic, se va lucra și la fundație, vor fi birouri funcționale, săli de ședință, și ca 
o premieră venim în întâmpinarea celor care lucrează în instituție, vom avea 

cantină și sală de masă. Curtea interioară o vom amenaja din fonduri proprii.  

Eu cred că este un lucru absolut necesar și important.  
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 Supun votului proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării 

proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta 
imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, în cadrul 

Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, 
aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI – formă revizuită 2, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului. 

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: - Dacă nu mai sunt intervenţii, declar 
închise lucrările şedinţei, vă mulţumesc pentru participare și vă aștept mâine 

ora 1000 la ședința ordinară a Consiliului județean. 

 

      PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                    MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

  Verificat, 

Robu Ica Roxana 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                      Șulă Steliana 

 


