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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 22 decembrie 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, Scîntei Faustin – Doru, 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, Zoican Adrian, Iacob 

Cristina - Iuliana, Mărgărit Georgian, Vioiu Cristinel – Nicolae, Alexandru Ioan 

– Cristian.   

Absenți motivat: Corcodel Claudiu, Munteanu Ștefăniță, Iuga Ionuț – 
Ciprian, Holban Corina – Monica, Dragomir Ionuţ – Sebastian, Barbu Valentin. 

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. 333 din 20 
decembrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  
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Prin Dispoziţia nr. 333 din 20 decembrie 2021, am convocat astăzi 22 

decembrie a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară de îndată pentru 
discutarea unor proiecte de hotărâre urgente, determinate de ultima rectificare 

bugetară. 

La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri județeni și Președintele 
Consiliului Județean Buzău.  

 Lipsesc motivat 6 consilieri județeni.  

 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 IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău 

pe anul 2021; 

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Buzău pe 

anul 2021 din credit intern; 

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

anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

4. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

* 

 

 Suplimentar vă propun proiectul de hotărâre privind repartizarea unor 

sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități 

de cult religios recunoscute în România, care v-a fost deja comunicat 

împreună cu celelalte materiale. 

* 

 

 Supun aprobării ordinea de zi.  

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 26 de voturi „pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: După cum știți, a fost ultima 

rectificare bugetară și e normal să facem o ședință în acest sens. Sunt anumiți 

bani care pleacă spre instituțiile noastre, atât la investiții cât și cheltuieli 

curente. 

 

 1. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021. 

 

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

cu 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

 

 2. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al Județului Buzău pe anul 2021 din credit intern. 

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

cu 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

 

 3. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării a IV-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 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

 

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

cu 25 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ). 

 
* 

*     * 

 
5. Supun votului proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume 

din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de 

cult religios recunoscute în România. 

 

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

cu 26 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: Iată că am ajuns la sfârșit de an. Mă 
bucur tare mult chiar dacă a fost o situație sanitară absolut deosebită, cel 

puțin noi am rămas toți și vreau să rămânem toți până la sfârșitul mandatului. 
Numai așa putem rezolva problema asta pandemică și nu numai problema 

asta pandemică ci și grijile cotidiene. Este important ca noi să credem în 

aproapele nostru și trebuie să avem credință. 
Vă mulțumesc în numele aparatului propriu al consiliului județean, 

doamnelor și domnilor consilieri pentru activitatea pe care ați depus-o în 
primul an de mandat. A fost un an cu bune și cu mai puțin bune, încă mai 

avem foarte multe lucruri de rezolvat împreună pentru cetățeni – de la 
infrastructura rutieră, la sănătate, cultură și asistență socială. Chiar dacă au 

fost vremuri mai dificile, am realizat împreună niște lucruri absolut deosebite. 
Cea mai importantă, chiar dacă munca nu este numai a noastră este poveste 

reală – acreditarea Ținutului Buzăului ca și Geoparc UNESCO. Este un lucru 
fantastic atât pentru județul Buzău cât și pentru România. Județul Buzău este 

ancorat pe harta României cât și pe harta internațională prin două lucruri pe 
care le are România – Geoparcul Retezat și Geoparcul Ținutul Buzăului. Asta 

nu înseamnă ca va fi numai miere și lapte, o să muncim împreună, o să avem 
proiecte, zona se va dezvolta din punct de vedere economic. După ce se 

materializează acreditarea, practic este doar o formalitate, raportul UNESCO 

la începutul primăverii, să ratifice ce au făcut cei de la comisie și raportorii și 
inclusiv, cei care au fost asociați – Universitatea București, aparatul propriu al 

Consiliului județean și noi care ne-am implicat. De abia de atunci putem vorbi 
despre turism și despre relansarea turismului adevărat în județul Buzău. 

 



5 
 

S-a mai realizat un lucru absolut deosebit și aș vrea să mulțumesc 

aparatului propriu al consiliului județean pentru asta și celor care s-au implicat 
direct și aici mă refer la constructori. Am realizat un lucru foarte important din 

punct de vedere economic, strategic dar și al tradiției, istoriei și al continuității 
noastre în general. Este vorba despre drumul Scărișoara intersecție cu 

Prahova. Este un drum cu o rezonanță istorică, am reconfigurat o poveste 
istorică a noastră, a Țării Românești cum era odată. Este un drum absolut 

superb, care deschide zona și legăturile cu județul vecin Prahova și practic se 
poate aduce ușor-ușor prosperitate în zonă pentru cetățeni, atât locuri de 

muncă cât și dezvoltarea turismului. 
Încheiem povestea, vom face recepția și o să vă invit și pe 

dumneavoastră după 1 ianuarie la drumul de la Valea Salciei. Acum se poate 
circula în condiții europene – de la municipiul Râmnicul Sărat până la Sărulești, 

chiar se poate trece pe partea cealaltă Valea Salciei, Buda și așa mai departe. 
Împreună începem investiții din fonduri proprii, asta vreau să subliniez, 

toate astea s-au făcut din fonduri proprii ale consiliului județean. Tocmai de 

aceea v-am mulțumit dumneavoastră că de fiecare dată când am avut ședințe 
extraordinare, deîndată ați fost prezenți pentru că și atunci când nu ai bani, 

dar ai un aparat de specialitate care este profesionist și cu dragoste față de 
meserie și de oameni, se pot găsi anumite soluții prin rectificări și așa mai 

departe.  
Am făcut și lucruri, dacă vreți din punct de vedere cultural, care este 

hrană pentru suflet. Avem un lucru absolut deosebit, pe care l-am reușit după 
aproape 100 de ani de la Marea Unire să fim primul județ care să avem o 

înfrățite cu municipiul Chișinău, unde am realizat niște lucruri. Vreau să vă 
aduc mulțumirile autorităților locale de la Chișinău și chiar de la o parte din 

cetățeni din sectorul Botanica pentru că noi am alocat o sumă de bani pentru 
scuarul care s-a materializat. Acesta se cheamă scuarul Titulescu, care este 

un lucru senzațional. Împreună cu niște oameni de bine din România, ca să 
spun așa, o să ducem statuia marelui Titulescu până în martie să putem să o 

amplasăm în scuar deoarece în luna martie se împlinesc 150 de ani de când 

s-a născut Titulescu.  
Am mai avut și evenimente culturale împreună cu ei – Zilele Chișinăului 

la Buzău, iar acum pe final de an i-am avut invitați pe Bandul Boghean, care 
s-au desfășurat tot cu grija și colaborarea direcției de cultură a municipiului 

Chișinău. 
În perioada ianuarie-martie, în funcție și de evoluția pandemică, o să vă 

anunț din timp, pentru că o să avem și o ședință comună a consiliului județean 
Buzău cu consiliul general Chișinău, care va fi la Chișinău. O să vă cer votul 

probabil în ședința din ianuarie în funcție de anumite documente care mai 
trebuie puse la punct să intrăm într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară 

cu județele Galați, Iași, cu județele transfrontaliere care fac parte din povestea 
asta, împreună cu Basarabia și alte 27 de raioane, pentru că parcursul nostru 

european, nu poate să fie decât și cu cei de dincolo de Prut. 
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În rest vă urez dumneavoastră și familiilor dumneavoastră sănătate, un 

an mai bun și să dea Dumnezeu să colaborăm măcar la fel de bine ca și până 
acum. 

Vreau să subliniez faptul că chiar dacă până acum o scurtă perioadă de 
timp nu eram în același arc guvernamental, colaborarea a fost una foarte 

bună. Cu toții am încercat după capacitățile noastre să facem în așa fel să fie 
bine pentru cetățenii județului Buzău. 

Vă mulțumesc frumos încă odată. Domnule consilier Popa, vă rog. 
 

Domnul consilier Popa Constantin: Domnule președinte, domnilor 
vicepreședinți, stimați colegi, din parte Partidului Mișcarea Populară, vreau să 

vă urez un călduros – La mulți ani, chiar dacă sună ca o lozincă, nu este, chiar 
a fost o colaborare extraordinară, nu s-ar spune ca noi suntem în opoziție și 

dumneavoastră la putere. Ne-am înțeles bine chiar și cu colegii de la Partidul 
Național Liberal.  

Voiam să mă alătur, domnule președinte, și să salut și eu activitatea 

extraordinară a cadrelor sanitare din municipiul Buzău în lupta asta care s-a 
dat, eu și familia mea fiind unii din pacienții care am trecut pe acolo și am 

trecut momentul cu bine. Ce pot să vă spun este că sunt foarte fericit că sunt 
alături de dumneavoastră, așa cum vrea și domnul președinte, colaborarea să 

fie cât mai lungă și până la final. Ca un ultim cuvânt vă doresc sănătate, 
sărbători fericite și Doamne ajută! 

 
Domnul Petre – Emanoil Neagu: Dacă nu mai sunt alte intervenţii, 

declar închise lucrările şedinţei mulţumindu-vă pentru participare. 

 

     PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

      

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                            Ardeleanu Andreea Liliana 
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