
1 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 26 mai 2022 

 

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

La şedinţă participă domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Buzău: Rache 
Aurelian Felix și Petre Adrian – Robert, consilierii judeţeni: Baciu Gabriel - Paul, 

Corcodel Claudiu, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Savu Marian, Ștefu Viorel, Manolache 
Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, Iuga Ionuț – Ciprian, 

Mocanu Viorel, Posea Mircea – Ciprian, Stan Sorin – Valeriu, Rânja Paul – Eugen, 
Bogdan Ion, Iacob Cristina - Iuliana, Munteanu Ștefăniță, Holban Corina – Monica, 

Barbu Valentin, Vioiu Cristinel – Nicolae, Scîntei Faustin – Doru.   

Absenți motivat: Alexandru Ioan – Cristian, Ghiveciu Adrian – Iulian, Bîrlă 
Marian, Dragomir Ionuţ – Sebastian, Buşcu Alexandru, Petre Mirela, Popa 

Constantin, Zoican Adrian, Mărgărit Georgian. 

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 în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 137 din 20 mai 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:  

- Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 137 din 20 mai 2022, am convocat astăzi 26 mai a.c., 
Consiliul județean în ședință extraordinară pentru discutarea unor proiecte de 

hotărâre urgente. 

La şedinţă sunt prezenţi 23 de consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău.  

 Lipsesc motivat 9 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 
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I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 

2022; 

2. Aprobarea documentației tehnice - Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivele de investiții „Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 4+350, 

comuna Chiojdu, județul Buzău”, „Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 5+000, comuna 

Chiojdu, județul Buzău”,  „Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 5+500, comuna 
Chiojdu, județul Buzău”; 

3. Aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul 

public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului 
Buzău; 

4. Aprobarea finanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale 
a Concursului Național „Educație Rutieră – Educație pentru Viață”; 

5. Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 
voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca; 

6. Aprobarea atribuirii pe perioadă determinată a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse 

regulate pe trasele Buzău – Robeasca și Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu 
aferente; 

7. Aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația Sediu administrativ în 

imobilul proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul Buzău, strada 
Chiristigii nr. 3 Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”; 

8. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Buzău. 

* 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 23 de voturi „pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a 
a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 23 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnice - Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 
investiții „Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 4+350, comuna Chiojdu, județul Buzău”, 

„Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 5+000, comuna Chiojdu, județul Buzău”,  
„Refacere pod pe DJ 103 P, la Km 5+500, comuna Chiojdu, județul Buzău”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 23 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere 

a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău. 

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

 
* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării de către 
Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație 

Rutieră – Educație pentru Viață”.  

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

 
* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei 
Cochirleanca. 

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

 
* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii pe perioadă 
determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

rutier județean de persoane prin curse regulate pe trasele Buzău – Robeasca și 
Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 23 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu 
cu destinația Sediu administrativ în imobilul proprietate publică a Județului Buzău, 

din municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației „Club Sportiv Handbal Club 
Buzău 2012”.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 23 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind Revocarea/validarea unui 

membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 23 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

Dacă nu mai sunt şi 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 


