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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 11 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: 

Petre Adrian – Robert și Rache Aurelian – Felix; consilierii judeţeni: Alexandru 
Ioan – Cristian, Baciu Gabriel Paul, 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, Iuga Ionuț – Ciprian, 
Barbu Valentin, Munteanu Ştefăniţă, Mocanu Viorel, Alexandrescu Gabriel – 

Adrian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, Mărgărit Georgian, Posea Mircea – Ciprian, 
Popa Constantin. 

Absenți motivat: doamna Iacob  Cristina - Iuliana și domnii consilieri județeni 

Pitiș Cornel, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ Sebastian.  

 
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. 127 din 4 mai 2022. 

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

- Bună dimineaţa! 
Prin Dispoziţia nr. 127 din 4 mai 2022, am convocat astăzi, 11 mai a.c., 

Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 
 La şedinţă sunt prezenţi 28 de consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 
Lipsesc motivat 4 consilieri județeni.  

 
 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 12 aprilie a.c. care a fost afişat pe site-ul propriu.  

 
Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 28 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 contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău 

pe anul 2021; 

2. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe 
cele două secțiuni; 

3. Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2021 – formă actualizată 1; 

4. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe 
anul 2022; 

5. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat; 

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

al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

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

al Muzeului Județean Buzău; 

8. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

9. Suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat 
în unități de cult la nivelul județului Buzău; 

10. Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială 

de la bugetul Județului Buzău în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998;  

11. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de 

specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată; 
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12. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor 
responsabilități financiare pentru organizarea de către Institutul de Investigații a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a 
„Universității de Vară  Rm. Sărat”; 

13. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 

2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a 
II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”; 

14. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a 
responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului 

Chișinău, Republica Moldova; 

15. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener 
al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente 

culturale de interes județean; 

16. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de 

coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact a Galei „Dynamite Fighting 
Show” (transcriere fonetică: DAINĂMAIT FAITING SHOW) – ediția a XV-a, Buzău, 

24 iunie 2022; 

17. Aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire 
a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul 

unităților de învățământ din județul Buzău; 

18. Stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor 

bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, 
sat Spătaru de o persoană fizică; 

19. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a 

unor sectoare din drumul județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Buzău; 

20. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unei 
suprafețe de teren din drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei 

Berca; 

21. Transmiterea, fără plată a unui autovehicul din patrimoniul Județului 
Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea; 

22. Aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al 
Județului Buzău prin licitație publică; 

23. Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a 

Turismului în Județul Buzău 2021-2030; 
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24. Aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Buzău și  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în 

vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de 
finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune 

în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene; 

25. Înlocuirea unor membri în componența Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Buzău; 

26. Suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 
69/2022 și nr. 70/2022; 

27. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

28. Aprobarea numărului total de posturi pe categorii, organigramei și 

statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată; 

29. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca 
județeană „Vasile Voiculescu” Buzău; 

30. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 

voteze aprobare primirii comunei Boldu; 

31. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022; 

32. Aprobarea formei actualizate a Documentației de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău aprobată prin art.2 al 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2021. 

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

33. Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a 
Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situată în comuna 

Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV Petrom SA, proprietară a conductei 
de alimentare cu gaze naturale a localității Sărata Monteoru 

34. Aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de 

minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău. 
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II. RAPOARTE, INFORMĂRI 

1. Raport privind activitatea Autorității publice județene pe anul 2021;  

2. Raport privind activitatea Președintelui Consiliului Județean Buzău pe 
anul 2021; 

3.Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului 
Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert; 

4.Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Buzău, domnul Rache Aurelian-Felix; 

5. Informare privind rezultatul evaluării activității 2021 a managerilor de la 

Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de 
Cultură și Artă Buzău. 

* 

 
  Supun aprobării ordinea de zi: 

 
 Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 28 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu 
al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 1. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

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

a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022.  
 

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

* 
*     * 

 
5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă Rm. Sărat. 

 

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

* 
*     * 

 
6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Buzău. 

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

22 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 6 „abțineri” 
Enescu Liviu – Adrian, Zoican Adrian, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, 

Alexandrescu Gabriel – Adrian, Posea Mircea – Ciprian.  
* 

*     * 
 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău.  

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență 

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

* 
*     * 

 
9. Supun votului proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de 

posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult la nivelul județului 
Buzău. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de 
subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în 

anul 2022, conform Legii nr. 34/1998.  

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente 
financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
26 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). 

* 
*     * 

 
12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea asumării de către 

Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea de 
către Institutul de Investigații a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc a ediției 2022 a „Universității de Vară  Rm. Sărat”. 
 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume 
de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a 

Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”. 
 

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

Enescu Liviu – Adrian, Zoican Adrian, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, 
Alexandrescu Gabriel – Adrian, Posea Mircea – Ciprian.  

* 
*     * 

 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asumării de către 

Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de 
investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova.  

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

22 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 6 voturi 

„împotrivă” Enescu Liviu – Adrian, Zoican Adrian, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu 
Valentin, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Posea Mircea – Ciprian.  

* 
*     * 

 
15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – 
Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente culturale de interes județean. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor 
de Contact a Galei „Dynamite Fighting Show” (transcriere fonetică: DAINĂMAIT 

FAITING SHOW) – ediția a XV-a, Buzău, 24 iunie 2022. 
 

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

* 
*     * 

 
17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru 
promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de 

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

* 
*     * 

 
18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea plății 

unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe 
teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor sectoare din drumul 

județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafețe de teren din drumul județean 

DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca.  
 

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

* 
*     * 

 

21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea, fără plată a unui 
autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale 

comuna Glodeanu Siliștea. 
 

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

* 
*     * 

 
22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unor 

terenuri aparținând domeniului privat al Județului Buzău prin licitație publică 
deschisă. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate 

de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021 – 2030. 
 

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

* 
*     * 

 
24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de 

colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și  Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și 

promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și 

a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru 
Investiții Europene.  

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind înlocuirea unor membri în 
componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 

 
26. Supun votului proiectul de hotărâre privind suspendarea aplicabilității 

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022. 
 

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

* 
*     * 

 
27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unei modificări în 

statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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28. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului total de 
posturi pe categorii, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Buzău – formă actualizată. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
26 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). 

* 
*     * 

 
29. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” 
Buzău. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

30. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unui mandat special 
reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobare primirii comunei Boldu. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

31. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unui mandat special 
reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv 
extraordinară din data de 31.05.2022. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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32. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 
a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului 
Buzău aprobată prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.256/2021. 

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

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

(domnul Bîrlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. 
(1) lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 
* 

*     * 
 

33. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei 
suprafețe de teren proprietate privată a Județului Buzău, administrat de Consiliul 

Județean Buzău, situată în comuna Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV 

Petrom SA, proprietară a conductei de alimentare cu gaze naturale a localității 
Sărata Monteoru. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

34. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii 
sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei feminin a Clubului 

Sportiv Școlar Buzău. 
 

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

* 

*     * 
 

II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii în bloc a Rapoartelor 
privind activitatea Autorității publice județene, a Președintelui și Vicepreședinților 

pe anul 2021. 
 

Rapoartele, supuse la vot, au fost însușite de plenul Consiliului Județean 
Buzău cu 28 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
2. Vă supun însușirii Informarea privind rezultatul evaluării activității 2021 

a managerilor de la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și 
Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. 
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Informarea, supusă la vot, a fost însușită de plenul Consiliului Județean 

Buzău cu 28 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

Neagu Petre Emanoil: - Finalizând ordinea de zi, vom participa împreună 
la festivitatea de premieră a speranțelor voleiului buzoian și național de la CSS 

Buzău. 
Înainte, în semn de respect pentru copii, părinți și profesori o să mă ridic în 

picioare. Mă bucur tare mult că acești copii minunați au avut niște rezultate 
absolut deosebite, trebuie să-i felicităm pe ei, să felicităm părinții și nu în ultimul 

rând profesorii care s-au ocupat de ei și din punct de vedere sportiv.  
Copii, este un lucru absolut deosebit pe care l-ați făcut voi și eu sunt ferm 

convins că și la școală aveți rezultate bune. Voi ați fost niște mici ambasadori 
care veți deveni mari ambasadori ai județului Buzău și ați dovedit că acolo unde 

există voință, talent, pricepere, multă muncă și sacrificii există și rezultate. Exact 

cum ne place nouă politicienilor să spunem sunteți un exemplu de dezvoltare 
durabilă a societății. 

Respectăm pe cei care ne-au crescut, respectăm pe cei care ne educă în 
fiecare zi ca la rândul nostru și noi să fim respectați în societate ca și voi să faceți 

ce au făcut, ce fac astăzi și mâine părinții și antrenorii voștri. 
 Vreau să mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri județeni pentru votul 

acordat astăzi și dacă cineva dintre doamnele sau domnii consilieri județeni 
dorește să spună câteva cuvinte. 

Vă rog, domnule Popa aveți cuvântul! 
 

Popa Constantin: - Copii, eu am vrut să vă spun, în afară de felicitări, 
pentru că v-am văzut nedumeriți în timpul ședinței de viteza cu care am votat 

proiectele de hotărâre, că noi, consilierii județeni înainte de a ajunge în plenul 
Consiliului Județean, ne întâlnim în Comisiile de specialitate unde analizăm și 

discutăm, luăm decizii privind aceste proiecte de hotărâre, iar când ajungem aici 

știm deja ce trebuie să votăm. Să nu credeți cumva că suntem niște oameni care 
doar ridică mâna. 

Mă alătur domnului Președinte și îi felicit și eu pe părinții voștri cât și pe 
„părinții adoptivi” care sunt antrenorii voștri. 

Vreau să vă mai spun un singur lucru: „Orice succes fără urmări, nu e un 
succes e o întâmplare”. 

 
Neagu Petre Emanoil: - Se vede că domnul Popa a fost senator în 

Parlamentul României. Într-adevăr a punctat foarte bine, instituția Consiliului 
Județean este o instituție serioasă, suntem 32 de consilieri județeni și 

Președintele, care întâmplător sunt eu, suntem niște oameni într-adevăr 
responsabili, iar în spatele nostru sunt oameni specialiști și mă refer la aparatul 

propriu al Consiliului Județean, care face ca ședințele noastre și tot ceea ce facem 
pentru cetățeni în general să ne fie nouă mult mai ușor.  



14 

 

Ce vedeți voi în aceste ședințe este munca unor oameni de zile, de luni, ani 
și așa mai departe. Într-adevăr în Comisiile de specialitate se dezbat, se discută, 

se fac propuneri cu privire la proiectele de hotărâre, iar aici în plen se vine cu 
rezultatul din comisiile respective. 

 
Eu sunt un om norocos pentru că și în mandatul trecut și în acest mandat 

am avut și am niște colegi deosebiți cu care am făcut doar administrație și 
încercăm, după puterea noastră, să facem cât mai multe pentru cetățenii 

județului Buzău. 
 

Ca să fim transparenți, vreau să vă spun, că în afară de diploma simbolică, 
ne-am hotărât, că tot se apropie Ziua Copilului, să oferim și un mic cadou în 

valoare de 500 lei. 
 

* 
 

Urmează ceremonia de premiere. 

 
 

 
 

 
    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                        MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
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Mirela Oprea 
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