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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 23 iunie 2022 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău 
Rache Aurelian – Felix și 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, Iacob  Cristina – Iuliana, Rânja Paul-Eugen, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican 
Adrian, Manolache Valentin, Bogdan Ion, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, 

Mocanu Viorel, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, 

Mărgărit Georgian, Popa Constantin, Pitiș Cornel, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ 

Sebastian. 

Absenți motivat: Petre Adrian – Robert, Holban Corina-Monica, Munteanu 

Ştefăniţă, Posea Mircea – Ciprian.  
 

La lucrările şedinţei mai participă: doamna Oprea Mirela – Director executiv 
– Direcția juridică și administrație publică locală și domnul Ciolan Liviu – Mihail – 

Director executiv  - Direcția economică.  

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. 161 din 16 iunie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineaţa! 

Prin Dispoziţia nr. 161 din 16 iunie 2022, am convocat astăzi, 23 iunie a.c., 
Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară 

 La şedinţă sunt prezenţi 28 de consilieri județeni. 
Lipsesc motivat 4 consilieri județeni.  
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Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 
Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din 11 

mai 2022 și extraordinare din data de 26 mai a.c. care au fost afişate pe site-ul 
propriu.  

 
Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 

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

* 

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

 
 PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. 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 2; 

2. Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe 

anul 2022; 

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

al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău; 

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

al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

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

al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

6. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

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

al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

8. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice 

al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022; 

9. Aprobarea formei actualizate IV a Programului de achiziții al proiectului 
„Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, 

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. 

Brătianu”; 
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10. Aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului 
„Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Buzău”; 

11. Aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului 

„Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu 

Buzău”; 

12. Aprobarea Programului de achiziții al proiectului „Consolidarea 

infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în 
contextul pandemiei cauzate de COVID 19”, cod  S.M.I.S. 2014+151961, 

Contract de finanţare nr. 367 / 23.09.2020; 

13. Aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al 

proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Buzău”, cod  S.M.I.S. 126730; 

14. Aprobarea formei actualizate III a Programului de Achiziții Publice al 

Proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe DJ 203 K, pe tronsonul limită cu județul 

Brăila – Robeasca - Vadu Pașii (E85)”, cod  S.M.I.S. 108721, Contract de 

finanţare   nr.611/23.10.2017; 

15. Aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al 
Proiectului „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 

și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale– modernizare 
DJ 203 K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod 

S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr.3379 / 24.10.2018; 

16. Aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al 

proiectului „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Buzău” cod  S.M.I.S. 117684, Contract de finanţare nr. 3673/04.02.2019; 

17. Aprobarea alocării sumei de 400.000 lei din bugetul Județului Buzău 

2022, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea 
promovării cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional 

UNESCO – Ținutul Buzăului”, fonduri aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.251/2022; 

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

2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România; 
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19. Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din instituţiile publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi 

tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma actualizată; 

20. Prelungirea prorogării termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 110/2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor 

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

21. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu 

Asociația „Human Made Art” pentru organizarea și desfășurarea în Geoparcul 
Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” a Campaniei „Cronicari Digitali” 2022 

prin proiectul „Treasure Games in the Park”; 

22. Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” 

prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Unitatea Administrativ-
Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al 

statului administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente 
executării lucrărilor pe DJ 203 I, km 0+100 – 0+200, DN 2B – Cilibia – Caragele, 

Județul Buzău; 

23. Aprobarea solicitării dreptului de utilizare a unui teren din domeniul 
public al Statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române” 

pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203 L km 

23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”; 

24. Reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” 

finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri Publice; 

25. Aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean 
Buzău în scopul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021 

– 2025; 

26. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

27. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Buzău; 

28. Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcții 

al Muzeului Județean Buzău; 
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29. Aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, 

organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

30. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului 

Buzău; 

31. Revocarea/validarea unor membri de drept ai  Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Judeţului Buzău; 

* 

 Suplimentar, vă propun trei proiecte de hotărâre, care au fost 

discutate în comisiile de specialitate, respectiv: 

32. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului 

de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

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

traseele cod 003 BUZĂU AUTOGARA SUD - ULMENI – PIETROASELE, cod 004 
BUZĂU AUTOGARA SUD - ULMENI – VISPEȘTI și cod 082 BUZĂU AUTOGARA 

SUD - CLONDIRU pe care efectuează transport rutier public județean de 

persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL; 

34. Modificarea capătului de traseu plecare a traseelor județene cod 109 

Rm. Sărat – Buzău și cod 084 Rm. Sărat – Amara. 

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 utilizării în anul 

2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 2. 

  
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 aprobarea rectificării a 
IV-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. 
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3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

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

 
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 I a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență 

Buzău.  
 

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). 

 
* 

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

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” 

Buzău. 
 

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 a III-a 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 

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

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

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” 
SRL 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. 
 

* 
*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 
I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 

anul 2022. 
 

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 aprobarea formei actualizate 
IV a Programului de achiziții al proiectului „Restaurarea, conservarea şi 

modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 
40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”. 

 
Domnul Petre Emanoil Neagu: - Vreau să mulțumesc tuturor pentru 

implicarea în acest proiect și aș vrea, în momentul în care terminăm prima etapă 
– consolidare clădire, să vedem toți cam ce s-a putut realiza dintr-o clădire care 

mai avea puțin și se dărâma. Clădirea a fost salvată prin votul și implicarea 
dumneavoastră astfel, ea va fi redată buzoienilor și nu numai. 

 
Nu au mai fost alte 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 formei actualizate 

I a Programului de achiziții al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod  S.M.I.S. 119587, Contract 

de finanţare nr.  4558/11.07.2019. 
  

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). 
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11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

I a Programului de achiziții al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare 
Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”. 

 
Domnul Petre Emanoil Neagu: - Și aici am realizat un lucru bun, tot prin 

votul dumneavoatră și prin implicarea și profesionalismul de care a dat dovadă 
aparatului propriu al Consiliului Județean, pentru că nu a fost ușor mai ales că 

este o clădire de patrimoniu. Biblioteca va fi salvată și va fi repusă la adevărata 
ei valoare. 

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

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

* 

*     * 
12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 

achiziții al proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul 
Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID 

19”, cod  S.M.I.S. 2014+151961, Contract de finanţare nr. 367/ 23.09.2020. 
 

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). 

* 
*     * 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 
I a Programului de achiziții al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 

Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod  S.M.I.S. 126730. 
 

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). 
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14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

III a Programului de Achiziții Publice al Proiectului „Stimularea mobilității la nivel 
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe DJ 203 K, pe 

tronsonul limită cu județul Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)” cod S.M.I.S. 
108721, Contract de finanţare nr.611/23.10.2017.  

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 
I a Programului de Achiziții Publice al Proiectului „Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale – modernizare DJ 203 K, km 38+000 – 75+000, 
Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod S.M.I.S. 2014+:124872, Contract 

de finanţare nr.3379 / 24.10.2018.  
 

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 formei 

actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Eficientizarea energetică a 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” cod  S.M.I.S. 117684, 

Contract de finanţare nr.3673/04.02.2019. 
 

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 alocării sumei de 
400.000 lei din bugetul Județului Buzău 2022, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea promovării cererii de finanțare 
„Porți Deschise în Geoparcul Internațional UNESCO – Ținutul Buzăului”, fonduri 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2022.  
 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - După ce UNESCO a dat „verde”, trebuie 
să ne implicăm în promovarea Geoparcului Internațional UNESCO – Ținutul 

Buzăului și vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră de astăzi. Trebuie să fim 
mândri că facem parte din acest proiect și vreau să vă spun că în fiecare lună 

suntem vizibili pe tot mapamondul.  
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Acum o săptămână am fost la Ambasada României în Belgia unde am 
prezentat ilustrate ale Ținutului Buzăului și acest lucru a avut un impact foarte 

mare.  
 

Nu au mai fost alte 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 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 

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
(domnul Manolache Valentin 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). 

 
* 

*     * 
19. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma 

actualizată. 
 

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 prelungirea prorogării 
termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2022 

pentru 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. 
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21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Human Made Art” pentru 
organizarea și desfășurarea și în Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul 

Buzăului” a Campaniei „Cronicari Digitali” 2022 prin proiectul „Treasure Games 
in the Park”. 

 
Domnul Petre Emanoil Neagu: - Este vorba iarăși despre Ținutul 

Buzăului, o activitate absolut interesantă. Practic unii dintre cei mai importanți 
influenceri din țară vor fi prezenți în Ținutul Buzăului, va fi o chestie interactivă, 

se va face și un filmuleț, vor fi folosite toate mijloacele de media, mass – media, 
de la drone la fotografii, întâlniri interactive cu cetățenii din zonă, vom fi prezenți 

pe cele mai importante canale de Youtube. Este vorba și despre tradiție, și 
despre bucătăria noastră tradițională, vor fi concursuri, vor fi oameni premiați, 

va fi și un master chef care va găti împreună cu cetățenii. Dar cel mai important, 

oamenii din Ținutul Buzăului încep să simtă că fac parte din Geoparcul Ținutul 
Buzăului. 

 
Nu au mai fost alte 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 Protocolului între 
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă 

Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind 
utilizarea terenurilor din domeniul public al statului administrat de Administrația 

Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203 I, km 0+100 
– 0+200, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău. 

 

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 solicitării dreptului 

de utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și administrarea 
Administrației Naționale „Apele Române” pentru obiectivul de investiții 

„Consolidare zonă alunecătoare DJ 203 L km 23+300 – 23+675, comuna 
Pârscov, județul 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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24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Buzău” finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea 
B – Clădiri Publice.  

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

25. La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Integritate la 
nivelul Consiliului Județean Buzău în scopul implementării Strategiei Naționale 

Anticorupție în perioada 2021 – 2025. 

 
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 aprobarea unor 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. 
 

* 
*     * 

27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formai actualizate 

a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău.  
 

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

 
* 

*     * 
28. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unui 

post vacant din statul de funcții 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. 
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29. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

 
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). 

* 

*     * 
30. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la 

Monografia economico-militară a Județului Buzău.  
 

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 revocarea/validarea unor 

membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău. 
 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

32. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea 

„Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 
 

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

 
* 

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

de călătorie la bilete și abonamente pe traseele cod 003 BUZĂU AUTOGARA SUD 

- ULMENI – PIETROASELE, cod 004 BUZĂU AUTOGARA SUD - ULMENI – 
VISPEȘTI și cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD - CLONDIRU pe care efectuează 

transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de 
transport SC TRANSRODICA SRL. 

 



14 

 

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). 

* 
*     * 

34. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea capătului de 
traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 Rm. 

Sărat – Amara. 
 

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). 
* 

*     * 
 

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 

 

 

 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                    Șulă Steliana 

              Ardeleanu Andreea 


