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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre — Emanoil Neagu *
Preşedinte al Conâlllului Judeţean Buzău.

La sedinţă participă dom “ vicepreşedintele ConSliluiui Judeţean Buzău:
Racne Aurelian Felix şi consiiierii judeţeni: Baciu Gabriei - Paul, Alexandru Ioan ,
Cristian, Bîrlă Marian, Corcodei claudiu, Pitlş Cornel, Dimitriu Costel, Dragomir
ionuţ — Sebastian, Buşcu Alexandru, Savu Marian, Ştefu viorel, Manolache
Valentin, Alexandrescu Gabriel , Adrian, Enescu Liviu , Adnan, Iuga Ionuţ —

Ciprian, Mocanu viorel, Petre Mirela, Posea Mircea , Ciprian, Stan sdrin — Valeriu,
Rânja Paul — Eugen, Popa Constantin, Bogdan ion, Zoican Adrian, Iacob Cristina »

luliana, Munteanu Ştefăniţă, Mărgărit Georgian.
Absenţi motivat: Petre Adrian * Robert, Holban Corina » Monica, Ghiveciu

Adrian — !uiian, Barbu Valentin, Vlolu Cristinel — Nicolae, Scîntei Faustin — Doru,

La iucrările şedinţei mal participă: domnul Mihai , Laurenţiu Gavrilă —

Secretarui General ai Judeţului Buzău, doamna Oprea Mireia * director executiv »

Direcţia juridică şi admlnlstraţle pubiică locală.
De asemenea, la lucrările sedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei,

radiourilor şi posturilor locale de televiziune
Consilieri! Judeţenl au fost convocaţi În şedinţă extraordinară în baza Dispoziţiei

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nru 99 dln 07 aprilie 2022.
Lucr ile şedinţei sunt deschise de domnul Petre — Emanoil Neagu ,

preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:
eBună dimineaţa!
Prin Dispoziţia nr. 99 din 07 apriiie 20232, am convocat astăzi 12 aprilie a.c.,

Consiliul Judeţean Buzău in sedinta extraordinară pentru discutarea unui proiect de
hotărâre urgent, care nu putea fi amânat până ia sedinta ordinară.

La sedintă sunt prezenti 26 de consilieri judeţeni şi Preşedintele Consiliuiui
Judeţean Buzău.

Lipsesc motivat 6 consilieri Judeţeniu

Şedinţa este iegai constituită şi îşi poate desfăşura lucrăriie.
Pentru sedinta de astăZI, vă supun aprobării ordinea de zi cu unicul proiect

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tennlco-economice - faza Proiect
Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum şi a formei actualizate n a
bugetului proiectului „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeţeană „Vasile
Voiculescu" Buzău".
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Este vorba despre un proiect pe fonduri europene unde toată procedura a 

durat destul de mult pentru că este o clădire de patrimoniu, legislația este stufoasă, 
au trebuit luate multe aprobări și așa mai departe. Dar după o lungă perioadă am 

reușit să ne corelăm toți: Consiliul Județean Buzău, Ministerul Culturii, Agenția de 
Dezvoltare Regională. Este un lucru bun și prin votul pe care eu cred că astăzi o   

să-l dați vom salva o clădire de patrimoniu care face parte din istoria județului. 

Supun aprobării ordinea de zi.  

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum 

și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare 

Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”. 

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: - Înainte să încheiem vreau să vă rog, în 
funcție de disponibilitatea domniilor voastre, să ne întâlnim joi – 21 aprilie, ora 14 

în foaierul Sălii Mari a Consiliului Județean Buzău la un eveniment deosebit legat de 

„Ținutul Buzăului”. Mai multe detalii veți afla atunci. 
Eu vă urez, încă de acum, Sărbători Pascale liniștite, să fim mai înțelepți și să 

fie pace. 
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 


