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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 19 octombrie 2021 

 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii vicepreședintele Consiliului Județean Buzău: Petre 

Adrian – Robert și consilierii judeţeni: Alexandru Ioan – Cristian, Baciu Gabriel - 
Paul, 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, Posea Mircea – Ciprian, Popa Constantin, Bogdan Ion, Holban Corina – 
Monica, Barbu Valentin, Mărgărit Georgian, Vioiu Cristinel – Nicolae.  

Domnii/doamnele consilieri județeni: Rache Aurelian Felix, Corcodel Claudiu, 
Iuga Ionuț – Ciprian, Ghiveciu Adrian - Iulian, Petre Mirela, Zoican Adrian Stan 

Sorin – Valeriu, Rânja Paul – Eugen, Iacob Cristina-  Iuliana sunt prezenți prin 
WhatsApp din motive personale și profesionale aferente contextului pandemic. 

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 extraordinară de îndată în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 256 din 13 octombrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 256 din 13 octombrie 2021, am convocat astăzi, 19 

octombrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară pentru discutarea 
unor proiecte de hotărâre urgente, determinate de ultima rectificare bugetară 

precum și de aplicarea prevederilor OUG nr. 95/2021 privind Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny”. 

 La şedinţă sunt prezenţi fizic 23 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean  Buzău. 



2 
 

 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

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

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 
2021; 

2. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

3. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al  Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

4. Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

5. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km 58+000 – 70+000, Murgești – 

Pardoși – Buda, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”; 

6. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203 A, km 0+000 – 10+000, Podu Muncii 
– Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău”  prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”; 

7. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204 M, km 0+000 – 10+000, Mînzălești – 
Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”; 

8. Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215 A, km 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce 
– Blăjani, Județul Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 

9. Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii  „Modernizare DJ 203 K km 116+300 – 127+600, Nemertea 
– Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  

Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 
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10. Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102 F, km 8+800 – 20+080 

Scorțoasa – Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 

11. Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii 

Noroioși DJ 102 F km 0+000 – 8+800 și DJ 220 A, km 0+000 – 5+800, Sătuc – 
Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”; 

12. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203 I km 0+100 – 10+000 
DN 2B – Cilibia – Caragele, județul Buzău” prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”; 

13. Aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale 
de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate 

de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza 
D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici; 

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.177/2021 privind 

aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204 C, km 60+000 – 84+500, Limită 

Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în 
Programul Național de Dezvoltare Locală. 

* 

  Supun aprobării ordinea de zi cu mențiunea că toți consilierii județeni care nu 
participă fizic și-au exprimat deja votul „PENTRU” atât în ceea ce privește ordinea 

de zi cât și proiectele de hotărâri. 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi exprimate telefonic. 

* 

*   * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VI-a 

a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 
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2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-
a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență 

Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 

 (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). 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a IV-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 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic.          

                                                 * 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare DJ 220, km 58+000 – 70+000, Murgești – Pardoși – Buda, județul 

Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 
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6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și 
a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203 A, 

km 0+000 – 10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul 
Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și 
a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204 M, 

km 0+000 – 10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău” prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și 

a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215 A, 
km 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul 

naţional de investiţii „Anghel Saligny”. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare 
și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203 

K km 116+300 – 127+600, Nemertea – Lunca Priporului (DN10), UAT comuna 
Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău” prin Programul naţional de investiţii 

„Anghel Saligny”. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 
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10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare 
și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum 

judeţean DJ 102 F, km 8+800 – 20+080 Scorțoasa – Cănești” prin Programul 
naţional de investiţii „Anghel Saligny”.  

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare 
și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri 

judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102 F km 0+000 – 8+800 și DJ 220 A, 

km 0+000 – 5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum 

județean DJ 203 I km 0+100 – 10+000 DN 2B – Cilibia – Caragele, județul Buzău” 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 

proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean 
de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor 
tehnico-economici. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 
exprimate telefonic. 
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 (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 modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. 
revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare 

DJ 204 C, km 60+000 – 84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – 
Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală.  

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 9 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

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, 

 Mirela Oprea 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                    Șulă Steliana  


