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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 16 decembrie 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: Alexandru 

Ioan – Cristian, Baciu Gabriel Paul, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Ghiveciu Adrian-

Iulian, Scîntei Faustin – Doru, Petre Mirela, Buşcu Alexandru, 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, Popa Constantin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, 
Dragomir Ionuţ Sebastian, Corcodel Claudiu, Iuga Ionuț – Ciprian, Posea Mircea 

– Ciprian, Mărgărit Georgian. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă – 
Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Oprea Mirela – Director executiv 

– Direcția juridică și administrație publică locală 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. 330 din 9 decembrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 330 din 9 decembrie 2021, am convocat astăzi, 16 
decembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 32 de  consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean  Buzău . 
 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 
Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 11 noiembrie care a fost afişat pe site-ul propriu.  
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Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 32 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. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind 
aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă 

desfășurării unor activități dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de 
iarnă; 

2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe 
cele două secțiuni; 

3. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe 

anul 2021 din impozitul pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% 
reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului județean; 

4. Aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe 
anul 2021; 

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

Centrului de Educație Incluzivă Rm. Sărat; 

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

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

Muzeului Județean Buzău; 

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

Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

10. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

11. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2022; 
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12. Aprobarea formei actualizate a Programului anual de achiziții publice 
al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021; 

13. Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al 

Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022; 

14. Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al 
Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022; 

15. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de 
întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în Centrul 

de asistență medico-socială Pogoanele, unitate de asistență socială din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 

2022; 

16. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de 

întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în 
căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a 

persoanelor adulte cu dizabilități, unități de asistență socială din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 

2022;  

17. Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici 
ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin 

modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – 
Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă actualizată; 

18. Aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea în anul 2021 a 
activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de 
utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

19. Aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției 

de oină a Clubului Sportiv Municipal Rm. Sărat pentru performanțe sportiv 

deosebite; 

20. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul 
de Administraţie al Bibliotecii judeţene  „V. Voiculescu” Buzău până la expirarea 

mandatului în curs; 

21. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri 

curate! Nu viituri murdare” în parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” 
Comuna Colți; 
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22.  Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din 
proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a Județului 

Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău; 

23. Atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite din imobilul 
proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila 

nr. 19 Instituției Prefectului – Județul Buzău și, respectiv, Inspectoratului de 
Poliție Județean Buzău; 

24. Aprobarea constituirii unui drept uz și a unui drept de servitute în 
favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România SA pentru teren din 

zona drumului județean 203 K pentru amplasare de stâlpi de linie electrică; 

25. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău – formă actualizată; 

26. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii 

pentru Muzeul Judeţean Buzău – formă actualizată; 

27. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii 
pentru Teatrul „George Ciprian”  Buzău – formă actualizată; 

28. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii 
pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată; 

29. Aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin 

servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de 
atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău; 

30. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 

traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – Bălăceanu, pe care efectuează transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport  

SC Trans Oana SRL; 

31. Stabilirea votului și a modalității de votare a Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20 decembrie 
2021; 

  Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind aprobarea alocării unei sume 
de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor activități 

dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de iarnă.  
 

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

 
* 

*     * 
 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind execuția bugetului 
propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe comune, 
orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe anul 2021 din impozitul pe venit 

încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la 
dispoziția Consiliului județean. 

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

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

(domnii Barbu Valentin, Manolache Valentin și  Ghiveciu Adrian nu au 
participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. lit. ”e” din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de asemenea, domnii 

Dragomir Ionuț și Mărgărit Georgian nu au participat la vot fiind sub incidenţa art. 
228 alin. lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 

* 
*     * 

 
4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VIII-

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. 
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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 de Educație Incluzivă Rm. 

Sărat. 
 

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

 
* 

*     * 
 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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. 
 

(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). 

 

* 
*     * 

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

* 
*     * 

 
8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău. 
 

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

 
* 

*     * 
 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului 

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

 



7 

 

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

 
* 

*     * 
 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a VI-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. 

 
* 

*     * 
 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor 

de nivel județean pentru anul 2022. 
 

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

 
* 

*     * 
 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 
actualizate a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău 

pentru anul 2021. 
 

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

 

* 
*     * 

 
13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei inițiale a 

Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 
2022. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei inițiale a 
Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru 

anul 2022.  
 

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

 
* 

*     * 
 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu 
lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare 

pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială 
Pogoanele, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2022. 
 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare 
pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în 

centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități, unități de 
asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău pentru anul 2022. 
 

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

 

* 
*     * 

 
17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții   
„Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere 

de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă 
actualizată.  

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

 
 



9 

 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării sumei 
totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept 

public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în 
cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 

performanță”. 
 

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

7 „abțineri” (Enescu Liviu – Adrian, Zoican Adrian, Barbu Valentin, Ștefu Viorel, 
Alexandrescu Gabriel – Adrian, Iuga Ionuț – Ciprian, Posea Mircea – Ciprian)  

  
(domnii Petre Adrian - Robert și  Rache Aurelian - Felix nu au participat la vot 

fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”f”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
* 

*     * 
 

19.Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii 
sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de oină a Clubului Sportiv 

Municipal Rm. Sărat pentru performanțe sportiv deosebite. 
 

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

 
* 

*     * 

 
20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene  
„V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs, vă consult dacă 

sunteți de acord cu exercitarea votului deschis.  
 

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

 
* 

*     * 
21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri curate! Nu viituri murdare” în 
parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” Comuna Colți. 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta 
Câlnău în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri situate în 

comuna Poșta Câlnău, județul Buzău. 
 

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

 
* 

*     * 
 

23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită 
a unor suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, 

situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituției Prefectului – Județul 
Buzău și, respectiv, Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. 

 

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

 
* 

*     * 
 

24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 
drept uz și a unui drept de servitute în favoarea Societății Distribuție Energie 

Electrică România SA pentru teren din zona drumului județean 203 K pentru 
amplasare de stâlpi de linie electrică.  

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

(domnul Mocanu Viorel 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). 

 

* 
*     * 

 
25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată. 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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26. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 
personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Buzău – 

formă actualizată. 
 

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

 
* 

*     * 
 

27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 
personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul „George Ciprian”  

Buzău – formă actualizată.  
 

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

 

* 
*     * 

 
28. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de 
Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
29. La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului județean de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 

– 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 
Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la 

nivelul Județului Buzău, vă informez că inițiatorul, domnul vicepreședinte Petre 
Adrian a formulat un amendament pe care îl rog să îl aducă la cunoștință 

plenului. 
Vă rog, domnule vicepreședinte. 

 
Domnul Petre Adrian – Robert: - Cu permisiunea dumneavoastră o să 

dau citire amendamentului la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a 
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău: 
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 „Luând act de opiniile exprimate în scris sau în întâlniri cu operatori de 

transport, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, formulez următorul 

amendament la anexa nr. 9  Instrucțiuni către ofertanți pct. III 1.6. „Forma 

juridică pe care o va lua grupul de operatori economici  căruia i se atribuie 

contractul”  în sensul neobligării grupului de a se constitui sub forma juridică a 

unei societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990. 

 Documentația de atribuire se modifică corespunzător amendamentului 

prezentat”. 

Mulțumesc. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Supun la vot proiectul de hotărâre 

cu amendamentul formulat. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 31 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). 
* 

*     * 
 

 
30. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – 
Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 

curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL.  
 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 31 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). 
 

* 
*     * 

 
31. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea votului și a 

modalității de votare a județului Buzău în Adunarea Generală a acționarilor la 
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv 

extraordinară din data de 20 decembrie 2021. 
 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău 
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Înainte de a declara închise lucrările 
ședinței aș vrea să spun câteva cuvinte, cu toate că nu este ultima ședință din 

acest an, vom mai avea o altă ședință în care să facem o rectificare pentru că 
avem o sumă de bani pe care trebuie să o implementăm.  

Mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o anul acesta 
doamnelor/domnilor consilieri județeni și nu în ultimul rând aparatului propriu al 

Consiliului Județean. Chiar dacă a fost un an dificil cu pandemie și alte lucruri 
care s-au întâmplat în societate, prin profesionalismul aparatului propriu, prin 

implicarea dumneavoastră și a noastră a executivului pentru că toți suntem 
reprezentanții cetățenilor, am făcut unele lucruri de care nu ne este rușine. 

Fiecare am încercat să facem după capacitățile noastre lucruri bune pentru 
cetățeni. 

Vreau să mulțumesc celor care s-au implicat, au crezut și practic au făcut o 
muncă enormă pentru că s-a reușit ca județul Buzău, prin Ținutul Buzăului să 

treacă de penultimul „semafor” dacă pot să spun așa și până la final mai avem 
doar un singur „semafor” de trecut pentru ca Ținutul Buzăului să fie declarat de 

UNESCO - Geoparc UNESCO. E un lucru bun, benefic pentru județul Buzău și vă 

spun fără lipsă de modestie pentru România în general. Pentru lucrul acesta 
trebuie în primul rând felicitați cei care s-au implicat direct și partenerii noștri 

din județul Buzău: asociații, Universității București, domnului profesor Andreșan. 
Pentru că suntem în pragul sărbătorilor colegii noștri de la Centrul de 

Cultură și Artă o să ne colinde în fața sediului Consiliului Județean. 
 

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 
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 Mirela Oprea 

                                                        Steno-tehnored:   
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