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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 31 martie 2022 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Buzău: Petre 

Adrian – Robert și Rache Aurelian – Felix; 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, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, Munteanu Ştefăniţă, Mocanu Viorel, 
Ștefu Viorel, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Dragomir Ionuţ 

Sebastian, Corcodel Claudiu, Mărgărit Georgian. 

Absenți motivat domnii consilieri județeni: Posea Mircea – Ciprian și Popa 
Constantin.  

 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai-Laurențiu Gavrilă  - 
Secretarul General al Județului 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 ordinară în baza Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 85 din 24 martie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 85 din 24 martie 2022, am convocat astăzi, 31 martie 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. 

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

11 februarie a.c. 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 30 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. Aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 
2022; 

2. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

3. Aprobarea înregistrării UAT – Județul Buzău în Sistemul național 

electronic de plată online și înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”; 

4. Atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al judeţului Buzău; 

5. Revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de 

Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 

pentru o suprafață construită din imobilul proprietate publică a județului Buzău 
situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19; 

6. Aprobarea dezmembrării lotului de teren, proprietate publică a județului 

Buzău, din suprafața totală aferentă imobilului situat în orașul Pogoanele, strada 
Unirii nr.76; 

7. Aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unui 
spațiu din imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. 

Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea Serviciului de Ambulanță 
Județean Buzău; 

8. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor sectoare 

de drum aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău precum și prelungirea 
unor termene; 

9. Aprobarea Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor județene - formă actualizată; 

10. Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al 

Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău; 
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12. Aprobarea unor modificări privind organigrama şi statul de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

13. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

14. Aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu 

handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii comunitare 

nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău; 

15. Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată 2; 

16. Aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-

2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022; 

17. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația 
cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în 

vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în 
alt județ decât al adoptatorilor; 

18. Aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor  
tehnico-economici faza P.T. în proiectul „ÎMPREUNĂ - suport comunitar pentru 

persoanele adulte cu dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului „Dezvoltare Locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”- Apelul nr 4 - Dezvoltare 
Locală”; 

19. Atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite de la etajul I 

al imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, 
strada Micșunelelor, nr. 29, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Buzău și, respectiv Direcției pentru Agricultură Județeană 

Buzău; 

20. Aprobarea promovării proiectului „Operațiuni de urgență și de 
recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului Buzău” 

finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE); 

21. Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice 

județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care 
depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de 

către împuterniciții Consiliului Județean Buzău - formă actualizată II; 
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22. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 

traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 
curse regulate operatorul de transport SC ELA TRANS SRL; 

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

traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 
curse regulate operatorul de transport SC ȘAMPION SRL; 

24. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 
traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin 

curse regulate operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL; 

25. Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, 
repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021 precum și aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 
pentru anul 2022; 

26. Stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor 
la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară 

reconvocată în data de 31.03.2022; 

 Suplimentar, vă propun două proiecte de hotărâre, care au fost discutate 
în comisiile de specialitate, respectiv: 

 27. Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 
49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-

economici aferenți acestuia și pentru actualizarea bugetului pentru proiectul 
”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Buzău”; 

 
28. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 

2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România. 

 
 

    II. RAPOARTE 

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul 
Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021; 

2. Raport anual privind transparența decizională la nivelul Consiliului 
Județean Buzău pentru anul 2021; 

3. Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a Județului Buzău în anul 2021. 
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  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 aprobarea rectificării I a 
bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022.  

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
        *     * 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. 
 

* 
*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării UAT – 
Județul Buzău în Sistemul național electronic de plată online și înrolarea în 

sistemul „Ghişeul.ro”. 
 

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 atestarea unor modificări la 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului 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 privind revocarea dreptului de 
folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 pentru o suprafață construită din imobilul 
proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 

19. 
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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6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării lotului 

de teren, proprietate publică a județului Buzău, din suprafața totală aferentă 
imobilului situat în orașul Pogoanele, strada Unirii nr. 76. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de 
închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul proprietate publică a 

Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în 
administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău.  

 
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 darea în administrarea 

Consiliului Local al comunei Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Buzău precum și prelungirea unor termene. 

 
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 Normativului privind 
prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene - formă actualizată. 

 

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

 
* 

*     * 
10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău.  
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului 
unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău. 
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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 
privind organigrama şi statul de funcţii ale 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). 

* 

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

organigrama şi statul de funcţii ale 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. 
 

* 
*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării activității 

Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării 
Complexului de servicii comunitare nr. 9 Buzău în 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. 

 
* 

*     * 
15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău–formă actualizată  2. 

 
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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16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei 

Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a Planului de acțiuni 
pentru anul 2022. 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de transport și cazare efectuate 

de adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii 
practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât al adoptatorilor.  

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor 

tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico-economici faza P.T. în proiectul 
„ÎMPREUNĂ - suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” promovat 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul 
programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor”- Apelul nr 4 - Dezvoltare Locală”. 
 

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

 
* 

*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită 
a unor suprafețe construite de la etajul I al imobilului proprietate publică a 

Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor, nr. 29, 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Buzău și, 

respectiv Direcției pentru Agricultură Județeană 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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20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 

proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de 
COVID-19 la nivelul județului Buzău” finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene (FSUE).  
 

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

 
* 

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

privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți 
și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea 

contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean 

Buzău - formă actualizată II. 
 

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

 
* 

*     * 
22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

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

TRANS SRL. 
 

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). 
* 

*     * 
23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

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

ȘAMPION SRL. 
 

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

 
* 

*     * 
24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

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

EXPRES SRL.  
 

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). 
* 

*     * 
25. La proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a 

contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 
2021 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii 

Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2022, vă aduc la cunoștință amendamentul 
formulat de grupul de consilieri județeni PNL în sensul eliminării art. 8 din proiectul 

care prevede o indemnizație lunară netă pentru fiecare administrator al societății 
de 1500 lei, față de prevederea anterioară de 1200 lei. Ca inițiator nu îmi însușesc 

acest amendament. 
Vă supun votului amendamentul prezentat: 

 
Supus la vot, amendamentul, a fost respins cu 21 de voturi „împotrivă” - 

Petre Adrian – Robert, Rache Aurelian – Felix, Baciu Gabriel Paul, Pitiș Cornel, 

Dimitriu Costel, Ghiveciu Adrian-Iulian, Scîntei Faustin – Doru, Petre Mirela, Buşcu 
Alexandru, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, Rânja Paul-Eugen, Vioiu Cristinel 

Nicolae, Manolache Valentin, Bogdan Ion, Iacob  Cristina -  Iuliana, Munteanu 
Ştefăniţă, Mocanu Viorel, Bîrlă Marian, Dragomir Ionuţ Sebastian, Mărgărit 

Georgian și Președintele  Consiliului Județean Buzău, 6 voturi „pentru” – Iuga Ionuț 
– Ciprian, Ștefu Viorel, Barbu Valentrin, Zoican Adrian, Alexandrescu Gabriel 

Adrian, Enescu Liviu Adrian și 3 „abțineri” – Alexandru Ioan – Cristian, Holban 
Corina Monica, Corcodel Claudiu. 

 

* 
*     * 

 Supun votului proiectul de hotărâre în forma inițiatorului. 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre în forma inițiatorului, a fost aprobat cu 24 

de voturi „pentru” și Președintele  Consiliului Județean Buzău și 6 voturi 
„împotrivă” – Iuga Ionuț – Ciprian, Ștefu Viorel, Barbu Valentrin, Zoican Adrian, 

Alexandrescu Gabriel Adrian, Enescu Liviu Adrian. 
 

* 
*     * 

26. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea votului Județului 
Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA 

Buzău pentru ședința extraordinară reconvocată în data de 31.03.2022. 
 

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

 
* 

*     * 

27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului 

Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia și pentru 
actualizarea bugetului pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 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). 

* 
*     * 

28. Supun votului proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din 
bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult 

religios recunoscute în România. 
 

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

 
* 

*     * 
II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii Raportul de evaluare 

a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul Consiliului Județean Buzău pentru 

anul 2021. 
 

Raportul a fost însușit de către plenul Consiliului Județean Buzău cu  30 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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2. Vă supun însușirii Raportul anual privind transparența decizională la 

nivelul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021. 
 

Raportul a fost însușit de către plenul Consiliului Județean Buzău cu  30 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
3. Vă supun însușirii Raportul privind activitatea desfășurată de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2021. 
 

Raportul a fost însușit de către plenul Consiliului Județean Buzău cu  30 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Înainte de a încheia şedinţa aş vrea să 
vă informez că în perioada următoare va fi votul final la boardul UNESCO şi atunci 

vom vedea dacă Geoparcul Ţinutul Buzăului va fi sau nu acreditat UNESCO. Va fi 
o întâlnire online, iar dacă Ţinutul Buzăului va fi acreditat, diploma o vom primi 

tot online.  
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 

   Verificat, 

Mirela Oprea 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                    Șulă Steliana 

              Ardeleanu Andreea 


