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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 28 iulie 2022 
 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău Petre 
Adrian – Robert 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, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ Sebastian, Holban Corina-Monica, 

Munteanu Ştefăniţă, Posea Mircea – Ciprian. 

Absenți motivat: Rache Aurelian – Felix, Pitiș Cornel.  

 
La lucrările şedinţei mai participă: doamna Oprea Mirela – Director executiv – 

Direcția juridică și administrație publică locală și doamna Inspector școlar general 

Daniela Palcău.  

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. 199 din 18 iulie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineaţa! 
Prin Dispoziţia nr. 199 din 18 iulie 2022, am convocat astăzi, 28 iulie 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. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 29 iunie a.c. și al ședinței ordinare din data de 23 iunie a.c., care au fost 

afişate pe site-ul propriu.  
* 

 
Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate 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. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe 

cele două secțiuni; 
 

2. Aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 
2022; 

3. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; 

 
4. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 
 

5. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Muzeului Județean Buzău; 
 

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

 
7. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Țintești a unor 

tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 204D, situate în intravilanul 
satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești; 

 
8. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău a unui 

tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul comunei Poșta Câlnău; 
 

9. Aprobarea concesionării terenului aparținând domeniului public al 
județului Buzău, situat în comuna Săgeata - punct Bentu, județul Buzău, prin 

licitație publică; 

 
10. Aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și 

antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat 
spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 

– formă actualizată II; 
 



3 

 

11. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 
121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în 

domeniul public al statului în domeniul public al Județului Buzău; 
 

12. Stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice 
sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a 
sumelor aferente unor drepturi sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu 

cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special; 
 

13. 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 04.08.2022; 
 

14. Aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău; 
 

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 privind 
aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către 

Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea 
tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a 

gestiunii pentru anul 2022; 
 

16. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor de călătorie la 
bilete și abonamente pe traseele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – 

Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru; 
 

17. Acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite 
la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022. 

 

II. RAPOARTE, INFORMĂRI 
 

1.  Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - 
iunie 2022; 

2.  Informare privind rezultatul evaluării activității managerului Bibliotecii 

județene „Vasile Voiculescu” Buzău pentru anul 2021; 

3.  Acordarea Diplomei de Excelență domnului Moroșan Cătălin. 

 
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 execuția bugetului propriu 
al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni.  
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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. 

 
* 

*     * 
2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-a 

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. 

 
* 

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

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență 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. 

 
* 

*     * 
4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a 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 30 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a 
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 30 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a IV-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 30 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului 

Local al comunei Țintești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 
204D, situate în intravilanul satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești.  

 
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 Poșta Câlnău a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat 

în intravilanul comunei Poșta Câlnău. 
 

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 concesionării 
terenului aparținând domeniului public al județului Buzău, situat în comuna 

Săgeata - punct Bentu, județul Buzău, prin licitație publică. 
 

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

 
* 

*     * 
10. La proiectul de hotărâre privind aprobarea fișei proiectului „Valorificarea 

potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului 

Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul 
Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027 – formă actualizată II, vă propun să 

fiți de acord cu completarea proiectului cu amendamente vizând asumarea de 
Județul Buzău a cofinanțării de 2% din cheltuielile eligibile precum și susținerea 

cheltuielilor neeligibile, cu modificarea corespunzătoare a Acordului de parteneriat 
între Județul Buzău și ADR Sud – Est.  

 
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 completării Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a 

unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în domeniul public al 

Județului 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 stabilirea nivelului unor 
cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din 

unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău, precum și a sumelor aferente unor drepturi sociale 

pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile 
de învățământ special. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 30 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
13. 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 04.08.2022. 
 

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 documentelor 

aferente 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 30 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea  modificării contractelor de delegare 
a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum 

și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de 
delegare a gestiunii 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. 
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16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor 

de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele județene 
cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – 

Clondiru. 
 

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. ”a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 

 
* 

*     * 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de premii de 
excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare 

și Bacalaureat sesiunea 2022.  
 

Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - Este un punct de pe ordinea de zi 
deosebit și sunt ferm convins că o să votați cu zâmbetul pe buze și din tot sufletul 

ca și o recunoștință pentru cei care au reușit la examenul de capacitate și 
bacalaureat să aibă rezultatele acestea. Știu că noi, autoritățile locale și centrale 

facem mult prea puțin pentru tânăra generație, mult prea puțin pentru tot ce 
înseamnă educație și învățământ, dar eu sper să învățăm și noi de la voi, cei mici 

să fim responsabili, conștienți și să reușim împreună să ducem viitorul țării acolo 
unde trebuie. Mă ridic în picioare în semn de respect față de voi și de cadrele 

didactice și nu în ultimul rând  vreau să mulțumesc și părinților voștri că au avut 
grijă de voi, că în fiecare zi vă călăuzesc pașii ca voi să vă îndepliniți visurile pentru 

că cine are visuri mari are și realizări mărețe. 

Vă mulțumesc în numele Consiliului Județean Buzău.  
 

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

 
Urmează ceremonia de înmânare a diplomelor și a premiilor. 

 
Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - La final de ceremonie vreau să felicit 

un copil care este precum în povestea aceea cu viața bate filmul și vreau să aduc 
sincere felicitări și conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copiluluii Buzău. Nu în ultimul rând vreau să-i spun lui Răzvan că este cel mai bun. 
Felicitări și aș vrea să avem o colaborare, să vii mai des la Consiliul Județean, să 

nu-i uiți pe cei care te-au educat de la direcție și prin tine aș vrea să demonstrăm 
și altor copii că acolo unde există voință, acolo unde se vrea, acolo unde există 

credință în Dumnezeu totul este posibil. 
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 Și dacă tot suntem la premiere avem aici un domn pe care cred că-l 

cunoașteți, este vorba de domnul Cătălin Moroșan. Cătălin, a făcut cinste României 
cu sportul pe care îl practică,  el a fost un bun ambasador al nostru peste hotare, 

a fost un om care a putut să răzbească indiferent de greutățile vieții. Cătălin din 
experiența de sportiv dar și de viață a venit alături de noi și de alte instituții din 

țară, să stăm de vorbă cu copii din anumite zone din țară și din județul Buzău, 
copii din școli să îi învețe ceea ce înseamnă viața, ceea ce înseamnă greutățile 

vieții și de ce nu să poată să-i urmeze exemplu. Îți mulțumim Cătălin, pentru toată 
activitatea pe care ai făcut-o alături de noi în campania anti- bullying. Vreau să 

mulțumesc și Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Școlar Județean  
care au fost alături de noi. 

Acum voi acorda diploma de excelență în semn de apreciere pentru implicarea 
în procesul de educație al tinerilor prin campaniile anti -bullying desfășurate în 

județul Buzău, precum și pentru o carieră dedicată sportului românesc sub semnul 

devotamentului, curajului și profesionalismului. Mulțumesc Cătălin! 
 

Domnul Cătălin Moroșan: -  Vreau să mulțumesc tuturor pentru că ați 
susținut acest proiect, a fost o gală extraordinară cu sala arhiplină. Ne bucurăm că 

găsim județe unde se investește în sport, se investește și în elitele pe care le aveți 
în fața dumneavoastră. Ele sunt reperele viitoarei generații, trebuie să fie lângă 

noi, să-i motivăm să stea lângă noi. 
Vreau să-i mulțumesc domnului Președinte pentru că am văzut mulți 

președinți de consilii județene dar niciunul așa de implicat ca dumnealui. Vreau să 
vă mulțumesc pentru primirea extraordinară pe care mi-ați făcut-o în Buzău, voi 

reveni de fiecare dată cu inima deschisă. 
 

Doamna Daniela Palcău: - Vreau să vă mulțumesc, domnule Președinte că 
m-ați invitat la această ședință de Consiliu Județean. În primul rând vreau să 

mulțumesc pentru că astăzi ați adus în prim plan educația buzoiană, pentru că vă 

pasă, pentru că astăzi ne simțim ca împărați, ca regine în mijlocul dumneavoastră, 
a consilierilor județeni, pentru că într-adevăr dați educației ceea ce trebuie să dați 

și dacă toate consiliile județene din toată țara ar pune educație cum o puneți 
dumneavoastră pentru noi, pentru Inspectoratul Școlar pe prim plan sunt convinsă 

că lucrurile ar funcționa la superlativ și vom avea tineri excelenți așa cum ne 
bucurăm noi astăzi de cei 13 tineri ai noștri care au finalizat cu 10 și de alți tineri 

pe care dumneavoastră, domnule Președinte ne-ați sprijinit să-i ajutăm în 
proiectele pe care le-ați aprobat domnilor consilieri. Încă o dată aveți respectul și 

recunoștința mea pentru locul și rolul pe care îl dați educației în întâlnirile pe care 
le aveți și nu puține și poate nu am avut ocazia să vă mulțumesc așa în direct ca 

acum, o fac astăzi și aș vrea să țineți și să mențineți educația în prim plan pentru 
că de educația copiilor noștri va ține viitorul societății noastre. Vreau să cred că 

dumneavoastră, în mandatul pe care îl mai aveți ne veți ține în atenție. Vom 
colabora, vom face parteneriate, sunt convinsă domnule Președinte că și 

următoarele proiecte pe care le vom derula împreună vor avea același succes. 

Mulțumesc tuturor instituțiilor care ne vin alături pentru că așa cum știți „educația 
nu are bani dar se face cu sufletul”. 
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Domnul Popa Constantin: - Domnule Președinte, stimați colegi, dragi copii 

sunt foarte bucuros de fiecare dată când văd că Consiliul Județean, prin domnul 
Președinte care cu modestie spunea că nu face destul pentru învățământ, face tot 

ce poate pentru tinerii noștri. Mesajul meu este altul. Îl avem în față pe Cătălin 
Moroșan iar copii vor spune, dar ce face? Face bătaie. Nu face bătaie, sportul pe 

care îl practică domnul Moroșan presupune multă filozofie, multă strategie de 
viață. Sportul lui este ca viața însăși, când vine o lovitură către el trebuie să facă 

un pas în lateral să o evite. Tot la fel veți învăța, dacă veți avea bunăvoința la un 
moment dat  să vedeți lucrurile astea, că viața nu e făcută doar din momente de 

genul acesta, viața are momente mai puțin plăcute, câteodată chiar neplăcute. 
Învățăm de la domnul Moroșan că chiar dacă, probabil câteodată a avut parte de 

momente grele, cu toate astea domnia sa a izbăvit și a învins.  
Noi aici nu știu dacă ne arătăm recunoștința, noi aici de fapt vă demonstrăm 

următorul lucru: că eforturile voastre de a rezista tentației tuturor acestor 

dispozitive ai căror sclavi am devenit, tuturor acestor discoteci, tuturor acestor 
programe de televiziune care vă învață o altă scară de valori, voi reușiți în poziția 

asta să fiți în atenția județului Buzău și obligați practic județul Buzău să vă 
recunoască meritele. Pentru asta eu în calitate de părinte și de consilier județean, 

lider al grupului meu vă felicit și vă urez să aveți succes și să nu uitați, vă rog 
frumos momentul acesta pe care îl trăiți pentru că așa cum am mai spus „orice 

succes fără urmări, nu este un succes este o întâmplare”. 
 

Doamna Iacob Cristina – Iuliana: -  Domnule Președinte, stimați colegi, 
onorată asistență, dragi elevi, viața demonstrează încă o dată că excelență există 

în România, există în județul Buzău. Viața demonstrează încă o dată că 
profesionalismul, toleranța, competența și responsabilitatea cuplate cu, aș spune 

eu, credința în Dumnezeu, reprezintă niște valori care v-au adus pe voi astăzi aici 
în fața noastră și parafrazând versurile unui cântec celebru latin eu aș zice să ne 

bucurăm astăzi cu toții și să facem din ziua de astăzi, care aș preciza că ar fi o 

modalitate simbolică de încununare a rezultatelor voastre, să facem din ziua de 
astăzi o mare  sărbătoare cu care să ne întâlnim an de an, pentru că excelența în 

educație înseamnă să ai dascăli buni, să ai părinți cu credință în Dumnezeu și 
înseamnă ca educația să se facă nu numai cu sufletul ci și cu puterea care vine din 

gândul bun și din dorința fiecăruia dintre noi. Cu atât mai mult mă bucur astăzi cu 
cât unii dintre elevii prezenți aici țin de sufletul Colegiului Național Pedagogic, iar 

Ana este una dintre, și nu numai ea, reprezentanții noștri, o elevă care a perseverat 
și care a muncit foarte mult așa cum au făcut-o și toți ceilalți. Vă mulțumesc. 

 
* 

*     * 
II.1. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun votului însușirea Raportului 

semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2022. 
 

Nu au fost intervenţii. Raportul, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi 

„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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2. Vă supun votului însușirea Informării privind rezultatul evaluării activității 

managerului Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău pentru anul 2021. 
 

Nu au fost intervenţii. Informarea , supusă la vot a fost aprobat cu 30 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 
Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - Vreau să mulțumesc încă o dată copiilor, 

cadrelor didactice și părinților și tare îmi place să cred și sunt ferm convins că 
viitorul o să fie pe mâini bune. Vacanță frumoasă copii și să nu uitați de cei care 

v-au călăuzit pașii, care în fiecare zi se gândesc cu drag la voi pentru că viața nu 
este presărată cu trandafiri și chiar dacă ar fi, trandafirii au și țepi și ne mai înțepăm 

câteodată. Viața este și cu lucruri bune și cu lucruri rele dar una peste altă viața 

este frumoasă, dar este frumoasă mai ales când oamneii nu uită două lucruri 
importante: că suntem trecători prin viața aceasta, că așa ne-a lăsat Dumnezeu 

dar în același timp nu trebuie să uităm dragostea față de oameni. 
Vă mulțumesc! 

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 

 


