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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 16 februarie 2022 

 

 

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, Barbu Valentin, Bîrlă Marian, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Dragomir Ionuţ 

– Sebastian, Scîntei Faustin – Doru, Buşcu Alexandru, Savu Marian, Ștefu Viorel, 
Manolache Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Iuga 

Ionuț – Ciprian, Mocanu Viorel, Petre Mirela, Posea Mircea – Ciprian, Stan Sorin 
– Valeriu, Rânja Paul – Eugen, Bogdan Ion, Zoican Adrian, Iacob Cristina - 

Iuliana, Mărgărit Georgian, Vioiu Cristinel – Nicolae.   

Domnii consilieri județeni: Corcodel Claudiu, Holban Corina – Monica, 

Munteanu Ștefăniță, Alexandru Ioan – Cristian, Popa Constantin, Ghiveciu Adrian 
- Iulian sunt prezenți prin mijloace electronice din motive personale și profesionale 

aferente contextului pandemic.  

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

Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Oprea Mirela – director executiv   

-  Direcţia juridică şi administraţie 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. 42 din 14 februarie 

2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Doamnelor și Domnilor consilieri județeni, 

 Astfel cum am afirmat la ședința ordinară din 11.02 ac, am convocat astăzi, 

prin Dispoziţia nr. 42 din 14 februarie 2022,  ședința extraordinară de îndată a 
Consiliului județean. Deși am motivat că va fi necesar pentru un singur proiect 

de hotărâre (Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean), urgența s-a 
dovedit a fi pentru încă șase proiecte de hotărâri ceea ce demonstrează că în 

administrația publică totul este în continuă mișcare. 
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La şedinţă sunt prezenţi fizic 26 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

Consilierii județeni menționați mai sus, care nu sunt prezenți, și-au 

comunicat votul prin modalitate electronică.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

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

proiectul de hotărâre comunicat deja ca suplimentar :  

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect tehnic, a 
indicatorilor tehnico – economici aferenți formei actualizate a bugetului 

proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Buzău; 

2. Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul 

de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

3. Aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului în suprafață de 966 

mp, proprietate publică a Județului Buzău, situat în Municipiul Buzău, Bulevardul 

Nicolae Bălcescu, nr. 40; 

4. Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 

voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației; 

5. Modificarea programului de transport pe traseul județean cod 004 Buzău 

Autogara Sud – Merei – Vispești. 

6. Aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – 
Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoiri Parcului auto național 

2022 – 2024. 

7. Darea în administrarea Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă 

Buzău a unui imobil – proprietatea publică a județului Buzău situat în municipiul 

Buzău, str. Păcii nr. 29 – forma actualizată. 

II. NOTĂ privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulată de 

către operatorul de transport rutier SC HORICĂ SRL împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 256/16.12.2021. 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi exprimate prin 

modalitate electronică. 

* 

 1. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico – economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico – economici 
aferenți formei actualizate a bugetului proiectului „Extinderea și dotarea Unității 

de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”. 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Acest proiect este finanțat și pe fonduri 
europene dar și din fonduri proprii, noi venim cu o sumă mult mai mare de bani 

decât cea din fonduri europene. Practic va fi o altă Unitate de Primiri Urgențe la 
Spitalul Județean de Urgență Buzău. Proiectul a fost avizat de către Agenția de 

Dezvoltare Regională, a trecut prin Comisia tehnică și în urma ședinței de astăzi 

vom putea da și ordinul de începere a lucrărilor. Deci putem spune că până la 
sfârșitul mandatului la Spitalul Județean de Urgență Buzău vom avea altă Unitate 

de Primiri Urgențe după normele impuse atât de către Ministerul Sănătății cât și 

de criteriile europene. 

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

aprobat cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 
6 voturi exprimate prin modalitate electronică. 

 
(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). 

* 

*     * 

 2. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor 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 6 voturi 
exprimate prin modalitate electronică. 

* 

*     * 

 3. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 

două loturi a terenului în suprafață de 966 mp, proprietate publică a Județului 

Buzău, situat în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40. 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Știți că reabilităm pe fonduri europene 

clădirea care se cheamă generic „fostul Spital Brătianu”. 
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 Se vor finaliza lucrările de consolidare și reabilitare, după aceea vom face 
diligențele necesare pentru achiziționarea mobilierului, dar neapărat trebuie să 

facem această dezmembrare, pentru că așa cum am promis ce rămâne 

nereabilitat, și aici mă refer la curte, o să reabilităm noi pe fonduri proprii. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin modalitate electronică. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii 
comunei Cilibia din cadrul Asociației. 

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

32voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin modalitate electronică. 

* 

*     * 

5. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea programului de 

transport pe traseul județean cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești. 
 

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

31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin modalitate electronică. 

 
(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). 

* 

*     * 

6. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în anul 

2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de 
stimulare a înnoiri Parcului auto național 2022 – 2024. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin modalitate electronică. 
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7. Supun votului proiectul de hotărâre privind Darea în administrarea 
Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă Buzău a unui imobil – 

proprietatea publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, str. Păcii nr. 29 

– forma actualizată. 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Practic această clădire oricum o aveam 
dată în administrarea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Buzău. Ei 

funcționau și vor mai funcționa câteva zilei în sediul din Bd. N. Bălcescu nr.11 
încă din 1989. S-a întâmplat ca Primăria Buzău să își revendice spațiul pentru a-

i da o altă utilitate și a trebuit să schimbăm o sintagmă din contract ca să poată 

fi în legalitate. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin modalitate electronică. 

* 

II. Vă supun votului NOTA privind aprobarea respingerii plângerii 

prealabile formulată de către operatorul de transport rutier SC HORICĂ SRL 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/16.12.2021. 

Nu au fost intervenţii. Nota, supusă la vot a fost aprobată cu 31 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi exprimate 

prin modalitate electronică. 
 

(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). 

* 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei şi vă 

mulţumesc pentru participare. 

     

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

    Verificat,  

Mirela Oprea 

     Steno-tehnored:   

                  Șulă Steliana,  Ardeleanu Andreea 


