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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

     din data de 23 septembrie 2021 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinții  Consiliului Județean Buzău: Petre 

Adrian – Robert, Rache Aurelian – Felix și consilierii judeţeni: Alexandrescu 
Gabriel – Adrian, Baciu Gabriel Paul, 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, 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, Posea Mircea – Ciprian, Popa Constantin. 

Absenți motivat: Alexandru Ioan – Cristian, Ghiveciu Adrian-Iulian. 

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 ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 233 din 16 septembrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 233 din 16 septembrie 2021, am convocat astăzi, 23 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri județeni 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 26 august care a fost afişat pe site-ul propriu.  

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, după cum bine știți, am retras de pe ordinea de 

zi, având în vedere că a fost adoptat în ședința extraordinară de îndată de ieri, 
proiectul 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-economici faza DALI – formă revizuită, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a bugetului proiectului. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate 

finanțării cheltuielilor cu drumurile județene pe anul 2021; 

2. Aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe 

anul 2021; 

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la 

Muzeul Județean Buzău; 

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

Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

6. Aprobarea documentației faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204 C, km 60+000 – 

84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” 

cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

7. Aprobarea dării în folosință gratuită  Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix; 

8. Aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 
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9. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie de bilete și abonamente pe 
traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 

curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC; 

10. Aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru recuperarea 
și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

11. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

12. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

13. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău; 

14. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului 

de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

15. Aprobarea modificării nivelului unui post în statul de funcţii al Teatrului 

„George Ciprian” Buzău. 

* 

Suplimentar vă propun proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203 L, km 29+400 – 50+000, Cozieni – 

Bozioru – Brăești, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală, . 

* 

 

  Supun aprobării ordinea de zi astfel completată: 

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 majorarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu 

drumurile județene 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. 
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2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-

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. 

* 

*     * 

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

de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Muzeul Județean Buzău. 

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 rectificarea a II-a a bugetului 

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

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 rectificarea a III-a a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău. 

Nu au fost 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 documentației faza 

DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare DJ 204 C, km 60+000 – 84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – 

Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală. 

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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7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință 
gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui 

mijloc fix.  

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 aprobarea participării în anul 
2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional. 

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 modificării tarifelor 

de călătorie de bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC 

VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC. 

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

29 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). 

* 

*     * 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării activității 
Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău.  

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

 

 

 

 



6 
 

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

statul de funcţii al 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. 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 

organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

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

statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

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

28 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). 

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de 

Cultură şi Artă Buzău.  

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului 

unui post în statul de funcţii 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. 
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Domnul Petre Emanoil Neagu: - La următorul proiect de hotărâre există 
o eroare materială la art. 2 alin. (2) în sensul că se modifică Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 54/2020 și nu Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

238/2019 menționată în proiect. 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Reabilitare DJ 203 L, km 29+400 – 50+000, Cozieni – Bozioru – Brăești, județul 

Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Dacă nu sunt intervenţii, declar închise 

lucrările şedinţei mulţumindu-vă pentru participare. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

     Verificat, 

Robu Ica Roxana 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                    Șulă Steliana  


