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  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 25 august 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, 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, 
Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ - Sebastian, Holban Corina - Monica, Munteanu 

Ştefăniţă, Posea Mircea – Ciprian, Pitiș Cornel. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai - Laurențiu Gavrilă – 

Secretar General al Județului, doamna Oprea Mirela – Director executiv – 
Direcția juridică și administrație publică locală, domnul Liviu - Mihail Ciolan – 

Director executiv – Direcția economică și domnul Viorel Jardan - Președintele 

Consiliului Raional Strășeni din Republica Moldova. 

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. 230 din 18 august 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineaţa! 
Astăzi ne-am întâlnit pentru ședința ordinară, este o ședință la care  

mi-aș dori, zic eu, și aici mă refer la domniile voastre, doamnele și domnii 
consilieri, să avem cât mai multe de acest fel, este o ședință specială, care 

cred că ne creează la toți emoții. 
Să trecem la ordinea de zi; am emoții, deoarece văd aici pentru prima 

dată în istoria României un campion la Wimbledon din Buzău și cu speranța că 
vor mai fi alți oameni care au făcut ceva și vor face în continuare, fără să ceară 

absolut nimic de la societate. Mai avem o poveste, unde premiem și aducem 
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recunoștința noastră și prezentului dar și viitorului. Este un lucru fantastic. Asta 
însemnă că povestea va continua.  

  
Prin Dispoziţia nr. 230 din 18 august 2022, am convocat astăzi, 25 

august a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 
 La şedinţă sunt prezenţi 32 consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Buzău. 
 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 Vă informez că la ședință este alături de noi și Președintele Consiliului 
Raional Strășeni din Republica Moldova, domnul Viorel Jardan, căruia îi urăm 

BINE AȚI VENIT! 
De asemenea, vă informez că ceremonia de semnare a Acordului de 

cooperare, de atribuire a premiilor de excelență și titlurilor de cetățeni de 
onoare o vom derula după finalizarea ordinii de zi. Ceremonia de premiere a 

elevilor și profesorilor coordonatori este programată pentru ora 12. 

 
* 

 
Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 28 iulie a.c. care a fost afişat pe site-ul propriu.  
 

* 
Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 32 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 rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2022; 

2. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău; 

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

4. Rectificarea a V-a a  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

5. Aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale 
- Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

național 2020 – 2024; 
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6. Stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor 
bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna 

Costești, zona Pădurea Spătaru de către persoane fizice; 

7. Aprobarea cofinanțării participării unei delegații sportive a Clubului 
Sportiv „Ten Club Tenis” Buzău la competiția internațională 18 – 25 

septembrie 2022, Chișinău, Republica Moldova; 

8. Aprobarea modificării suprafeței construite din imobilul proprietate 

publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 
atribuită în folosința gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021, republicată; 

9. Aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT - comuna 
Tisău, prin Consiliul Local Tisău, pentru unele sectoare de drum județean 

aflate în proprietatea publică a județului Buzău, în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 

naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea 

Sălciilor, aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău”; 

10.Aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Muzeul 
Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de 

Cultură și Artă Buzău; 

11. Aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Raionul 

Strășeni din Republica Moldova; 

12. Stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale 
elevilor din judeţul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare 

naţionale şi internaţionale, precum şi celor cu performanțe în domeniul sportiv 

și cultural; 

13. Acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori 
care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și 

internaționale; 

14. Acordarea unui premiu special sportivei Tatu Alexia Ioana și 

respectiv antrenorului său; 

15. Aprobarea acordării unui premiu special de excelență domnului 

Teodor Cârdei, artist fotograf; 

16. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” 

domnului Gheorghe Ciobanu; 
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17. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” 

domnului Ștefan Iovan; 

 

II. BULETIN informativ cuprinzând informații de interes public, 
conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2022. 

* 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” 
și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 
 

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

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea I a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 
 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a 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 30 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). 

* 

*     * 
 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-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 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

5. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 
anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale - Județul Buzău în cadrul 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 

6. 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, zona Pădurea Spătaru de către 
persoane fizice. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării 
participării unei delegații sportive a Clubului Sportiv „Ten Club Tenis” Buzău la 

competiția internațională 18 – 25 septembrie 2022, Chișinău, Republica 
Moldova.  

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

suprafeței construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat 
în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 atribuită în folosința gratuită a 

Instituției Prefectului – Județul Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 250/2021, republicată. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 

drept de trecere în favoarea UAT - comuna Tisău, prin Consiliul Local Tisău, 
pentru unele sectoare de drum județean aflate în proprietatea publică a 

județului Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, 

Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor, aparținătoare comunei Tisău, 
județul Buzău”. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

evaluării finale a managementului la Muzeul județean Buzău, Teatrul „George 
Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.  

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între 
Județul Buzău din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 

 
12. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea cadrului general 

pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău cu rezultate 
deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi celor cu 

performanțe în domeniul sportiv și cultural. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de premii 

speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate 
deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu 

special sportivei Tatu Alexia Ioana și respectiv antrenorului său. 
  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui 

premiu special de excelență domnului Teodor Cârdei, artist fotograf.  

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Gheorghe Ciobanu. 

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

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Ștefan Iovan. 
  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
II. Vă supun însușirii Buletinul informativ cuprinzând informații de 

interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2022. 
 

Nu au fost intervenţii. Buletinul informativ, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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Finalizând ordinea de zi, să trecem la momentele enunțate la începutul 
ședinței. Mulțumesc pentru votul dat astăzi dumneavoastră, doamnelor și 

domnilor consilieri. Suntem pe repede înainte, pentru că suntem oameni 
pragmatici. Mulțumesc pentru colaborarea foarte bună între toți consilierii 

județeni, indiferent de spectrul politic, pentru că nu avem decât un interes – 
interesul cetățeanului, tocmai de aceea suntem destul de operativi. 

* 
 

Urmează ceremonia de înmânare a premiilor de excelență acordate 
domnișoarei Alexia Ioana Tatu, antrenorului Caloian Gabriel și domnului 

Teodor Cârdei. 
 

Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - Eu cred că este o onoare pentru 
noi toți, atât pentru instituția pe care eu împreună cu dumneavoastră o 

reprezentăm, cât și pentru toți din județul nostru, dar de ce nu, pentru 

România. Este fantastic, practic un copil, care este aici în fața nostră, prin 
muncă, sacrificii, abnegație, sacrificarea lucrurilor firești, a copilăriei dar și tot 

odată ce însemnă să ai lângă tine oameni care știu să găsească ce e bun  
într-un om, știu să șlefuiască diamantele, pentru că degeaba găsești un 

diamant dacă nu îl șlefuiști bine. Cu acestă ocazie vreau să mulțumesc omului 
care a fost alături de ea ca să obțină rezultatul, care îmi e și frică să îl pronunț; 

ce însemnă ca o domnișoară, un copil, o româncă să câștige turneul de la 
Wimbledon. Este ceva senzațional, noi îți urăm din tot sufletul mult succes în 

continuare, să fii sănătoasă și oricând, să știi că energiile noastre pozitive, ale 
buzoienilor, vor fi alături de tine și când o să îți fie mai greu și când o să îți fie 

mai bine. 
 

Înmânarea diplomei de excelență domnișoarei Alexia Ioana Tatu. 
 

O să îl rugăm și pe domnul Caloian să se apropie, pentru că o să îi 

înmânăm aceiași diplomă de excelență. 
 

În rest o mie de vorbe un ban nu fac. De regulă la ceremoniile de acest 
gen se spun vorbe frumoase, se învață discursuri de înainte, folosim frumoasa 

limbă de lemn. Practic ce am încercat să facem noi astăzi, doar să facem, dacă 
vreți, o reparație morală, pentru că sunt ferm convins că societatea ar trebui 

să se ocupe mult de oamenii care au ceva de spus în toate domeniile. Vreau 
să mulțumesc încă odată în numele domniilor voastre atât celor care s-au 

ocupat, dar nu în ultimul rând părinților care sunt ferm convins că au făcut „n” 
sacrificii ca tu să poți să realizezi ce ai realizat. Încă odată mult succes și te 

rugăm ca la prima finală de mare șlem să nu ne uiți și să ne inviți și pe noi. 
 

 
 



9 

 

Domnul Gabriel Caloian: - Vă mulțumim din suflet, mulțumim tuturor, 
într-adevăr este emoționant pentru noi toți, pentru noi în mod special. Noi 

suntem buzoieni get-beget, am crescut aici, eu pe plan sportiv de când mă 
știu, Alexia și ea de când a pătruns în sala de sport de la Liceul Marghiloman 

la primele ore de tenis. A început tenisul cu un proiect prin „Școala altfel”, ca 
să ne dăm seama cu toții că totuși anumite sisteme funcționează dacă sunt 

duse la bun sfârșit. I-a plăcut din prima clipă tenisul, a rămas să facă tenis, 
ulterior foarte rapid am observat că este un talent ieșit din comun, a muncit 

mulți ani, sunt 7 ani de muncă, a trecut prin toate filtrele posibile în tenisul 
juvenil. A avut marea șansă să fie invitată la Wimbledon, ea fiind favorită, 

devenind favorita numărul 1 al turneului. Noi nu am făcut nici un antrenament 
pe iarbă, pe o suprafață cu totul și cu totul excepțională, nu aveam unde să 

ne pregătim, dar adaptabilitatea ei de care a dat dovadă a făcut ca fiecare 
meci, exceptând poate primul set al turneului, să ducă la bun sfârșit toate 

ideile tactice și tehnice pe care ea le-a dobândit de-a lungul timpului. 

Vă mulțumim din suflet, v-am spus, este onorant pentru noi, sperăm ca 
tot ce putem face noi cu toții, să ducem mai departe, să ne putem pregăti la 

Buzău. Noi ne dorim lucrul acesta din suflet, într-adevăr nu există 
infrastructura pentru marea performanță, până aici să zicem că ne-a ajuns 

ceea ce am avut, avem nevoie pentru a performa la nivel de seniori în 2-3 ani 
de zile, trebuie să pregătim acest drum și infrastructura care în Buzău nu este 

suficientă, dar sperăm ca într-un timp cât mai scurt să putem avea ceea ce ne 
trebuie pentru a se pregăti Alexia la Buzău, deși cerințe, să spunem așa, am 

avut, am discutat și pe plan local și la nivel central și la nivel de Federație. 
Federația nu are buget pentru a susține sportivii la nici un palier de 

performanță, nici la juvenili nici mai târziu. Sperăm că se vor găsi căile de a 
rămâne acasă, oferte publice au fost făcute chiar de domnul Țiriac, ca Alexia 

să plece la Academia lui Nadal pentru 1-2 ani de pregătire. Îi mulțumim din 
suflet și noi public pentru această intenție, dar noi dorim să rămânem acasă 

să ne pregătim, pentru că viața de tenismen presupune multe călătorii,  

dintr-un avion în altul, dintr-un hotel în altul, perioade de pregătire, perioade 
de refacere, recuperare și atunci noi sperăm ca baza noastră să rămână acasă 

la Buzău și să facem cinste, să aducem onoare că suntem aici și vom rămâne 
aici. Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc! 

Alexia vă prezintă trofeul, așa e o bijuterie de trofeu, care a ajuns cu greu 
la Buzău, după 6 săptămâni, abia luni a ajuns la Buzău, pentru că și acest 

lucru are o poveste. Noi nu eram pregătiți să ajungem în finală, ne-am luat 
bilete de avion mult prea devreme, trofeul trebuie să fie personalizat, așa cere 

tradiția la Wimbledon să fie personalizat, gravat manual, să se strângă trofeele 
de la toți jucătorii și apoi să fie înmânate sau trimise acasă. A fost o procedură 

destul de greoaie, sunt reguli foarte stricte la ei, dar e bine că după 6 
săptămâni a ajuns și la noi. Acesta rămâne aici.  

Vă mai mulțumim și pentru proiectul pe care eu l-am inițiat și domnul 
Președinte a fost de acord, ca eu alături de Alexia și în jurul Alexiei, să creăm 

o echipă a tenismenilor de Buzău.  
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Este un proiect unic în România și în Europa, ca dintr-un oraș, dintr-un 
județ, 10 copii să participe la Turneul Internațional „under 16”. Nu s-a mai 

întâmplat lucrul acesta nicăieri, niciodată, este o premieră națională și 
europeană.  

Sper să facem cinste prin participarea noastră, prin acest turneu de la 
Chișinău din 18 - 25 septembrie. Vă mulțumim din suflet, sper ca după acest 

turneu să venim cu rezultate cât mai benefice; chiar obiectivul nostru este ca 
Alexia în acest turneu, ea cu siguranță va fi favorita numărul 1 a turneului, să 

acumulăm ultimele puncte necesare pentru ca Alexia să participe în octombrie 
la turneul campioanelor la „Masterul de la Monte Carlo”. Iarăși este un obiectiv 

mai mult decât îndrăzneț, nu ni l-am propus nici acum 1 an de zile, nici acum 
o jumătate an, a venit pe parcurs. În momentul acesta ea se află pe poziția  

a 2 - a în Europa la „under 16”, pentru că Alexia a împlinit abia sâmbătă 14 
ani. 

Vă mulțumim mult de tot!     

 
Domnișoara Alexia Ioana Tatu: - Vă mulțumim tuturor, mulțumim 

pentru invitație și pentru premii. Sunt foarte emoționată, n-am mai 
experimentat așa ceva până acum, suntem onorați și vă mulțumim încă odată. 

 
Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Eu sunt ferm convins, mai ales că 

oamenii care au ceva bun în interior, oamenii care nu reușesc câteodată să-și 
stăpânească emoțiile pozitive și cu ocazia asta să știi că transmiți emoții 

pozitive și celorlalți, vor reuși în viață și cu siguranță că o să fii o mare 
campioană. Să mai faci un singur lucru, chiar dacă noi nu avem un buget 

îndestulător la câte nevoi aveți voi cu siguranță să „ne obligi” să te ajutăm să 
ai o performanță bună și la „Turneul Campioanelor”.  

Sunt ferm convins că în urma turneului de la Chișinău, o să fii prezentă 
și la „Turneul Campioanelor” și bineînțeles că și noi o să fim alături de tine nu 

numai cu sufletul, spiritul și așa mai departe, chiar vom încerca să vă ajutăm 

într - un fel sau altul. Încă odată vă mulțumim, sunteți niște oameni deosebiți 
și chiar ne mândrim cu voi. 

* 
 

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Mergem mai departe, este o poveste 
interesantă. În sală este un om absolut deosebit, un om care ne-a ajutat 

foarte, foarte mult chiar dacă multă lume nu a înțeles. Este un om căruia îi 
place să fie un bun român, căruia îi place iarba, îi place natura, îi plac locurile 

unde s-a născut, îi place necunoscutul, îi place să cunoască, un om care prin 
arta fotografiei a făcut ca județul Buzău să fie promovat pe toate meleagurile 

sau meridianele lumii, un om care a făcut totul absolut disident, un om care 
practic nici nu realizează cât ne-a ajutat pe noi, județul Buzău cu conceptul pe 

care l-a făcut. De exemplu „Geoparcul Ținutul Buzăului”, care și prin munca 
dumneavoastră, domnule Cîrdei, astăzi suntem Geoparc UNESCO. Ce îmi 
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doresc eu? Măcar 10-15 % din ce faceți dumneavoastră astăzi să pot să fac și 
eu după ce îmi termin misiunea aici. Vă mulțumesc mult de tot. 

 
Înmânarea diplomei de excelență domnului Teodor Cîrdei. 

 
 Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Felicitări! Și pentru că este mare 

iubitor de fotografie, noi Consiliul Județean, încercăm să fim mai aproape de 
arta pe care o faceți și sper să vă fie de folos acest mic cadou, un aparat foto, 

pe care cred că vi l-ați dorit. Cum e viața la munte? Așteptați să vină iarna 
sau toamna? 

 
 Domnul Teodor Cîrdei: - Viața la munte este plăcută și aștept ca toți 

consilierii să ajungă la munte. 
 

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Am promis, am promis și prietenului 

dumneavoastră, un om absolut deosebit, un om care iubește aurul verde, mă 
refer la domnul consilier județean Pitiș Cornel. Sper să vă vizităm și să ne 

arătați anumite lucruri pe care noi chiar nu le-am putut vedea din frumoșii 
noștri munți ai Buzăului. Încă odată felicitări și cred că domnul consilier ar 

vrea să spună câteva cuvinte. 
 

Domnul Cornel Pitiș: - Eu sunt cel care am insistat pe lângă domnul 
Cîrdei să iasă cu fotografiile și în altă parte decât pe Facebook și a ajuns astfel 

să aibă 4 expoziții personale până acum. O expoziție la Nehoiu, 2 la Buzău și 
una la Sediul Central al Agenției Naționale a Pădurilor. Mai este un aspect pe 

care aș vrea să vi-l spun, anul acesta se împlinesc 50 de ani de când domnul 
Cîrdei este buzoian, el venind în Buzău la terminarea liceului silvic din 

Câmpulung Moldovenesc, de la Vicov – Putna. Nu a venit cu pluta ci a venit 
cu un aparat de fotografiat pe care îl avea de când îl cunosc, adică de mai bine 

de 40 de ani și să știți că, chiar dacă în prezentările lui este descris ca un 

vânător, el a fost mai mult vânător de frumuseți decât vânător de animale, iar 
cu sălbăticiunile județului Buzău, a fost un protector și nu un recoltator așa 

cum se spune despre vânători. Este omul care a participat la colonizarea 
caprelor negre în munții Siriului și care le-a îngrijit vreme de aproape 40 de 

ani ca maistru de vânătoare la Lacul Vulturilor. Este omul care nu trăgea cu 
arma ci căra cu rucsacul sare pe crestele munților Siriului pentru animalele 

sălbatice. Eu mă bucur că am putut și mulțumesc colegilor, că am reușit să îi 
oferim această diplomă și acest aparat de fotografiat, care este o recunoștere 

a meritelor pe care domnul Cîrdei le are în promovarea României și a județului 
Buzău.  

Acum 10 ani era într-un tren pe la 3200 metri altitudine în Elveția, tren 
cu cremalieră, iar în tren se cânta „Deșteaptă-te române”, iar el oferea câte o 

cocardă tuturor care erau acolo și le spunea că este Ziua Națională a României. 
Felicitări și sper să avem ocazia fiecare dintre noi, ca dumneavoastră ne fiți 

ghid și povestitor în drumețiile pe care le putem face în munții județului Buzău. 
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Mulțumesc domnilor colegi pentru vot.  
Întâmplarea face ca premianții de astăzi îmi sunt cunoscuți de ani buni și 

domnul Iovan și domnul Ciobanu, pe Alexia o cunosc de aproape 2 ani. Mă 
bucur pentru recunoașterea pe care domnul Iovan și domnul Ciobanu o 

primesc astăzi din partea noastră a consilierilor județeni, a plenului Consiliului 
Județean. Le doresc sănătate și bucurii. 

* 
 

Acordarea titlului de Cetățeni de onoare domnilor Gheorghe Ciobanu și 
Ștefan Iovan. 

 
Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Așa cum spuneam la începutul 

ședinței, mai bine mai târziu decât niciodată. Din nefericire apreciem oamenii 
după ce nu mai sunt. Noi astăzi avem o șansă să aducem un semn de simbolică 

recunoștință unor oameni care încă mai fac lucruri importante, oameni care 

nu se afișează nici pe Facebook, nici în emisiuni televizate, nici în lupte politice 
care sunt sterile la televizor și care nu duc la nimic bun; ei își văd în fiecare zi 

de treabă, sunt oameni care talentul, carisma, pregătirea, devotamentul pe 
care îl au față de oameni, față de locurile în care s-au născut, de valorile 

noastre românești, lucruri importante fac ca noi într-o zi, să știm cine am fost, 
să știm cine suntem, ca să putem să fim în continuare. 

Mulțumesc încă odată, celor doi seniori, în adevăratul sens al cuvântului, 
mă bucur foarte mult și mulțumesc divinității că am acestă onoare ca să 

înmânez aceste diplome, premiu simbolic domniilor voastre. 
Eram mic și îmi aduc aminte, trăgeam cu ochiul, cu urechea ce însemna 

domnul Ciobanu, ce însemna domnul Iovan. Am avut șansa să îl cunosc, 
dumnealui nu mă cunoștea, știam că locuiește în capătul Bulevardului Unirii. 

Viața m-a făcut astăzi, împreună cu doamnele și domnii consilieri să vă 
aducem recunoștință și să vă dea Dumnezeu mulți ani de acum înainte, să vă 

puteți desfășura activitățile pe care dumneavoastră le faceți cu mare drag și 

din suflet, cu talent și profesionalism. Să dea Dumnezeu ca mai multă lume 
să vă urmeze exemplul și să putem să acordăm cât mai mute diplome 

simbolice de cetățean de onoare.     
 

Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului 
Gheorghe Ciobanu. 

 
Domnul Gheorghe Ciobanu: - Voiam să vă spun că împărtășesc bucuria 

de a fi împreună cu dumneavostră, toți și vă mulțumesc pentru recunoașterea 
unei activități, dacă nu ați știut, de 60 de ani. Țin să vă mulțumesc pentru 

susținerea tacită a comunității noastre făcute în timp, probabil mi-a creat acea 
energie ca să pot să exist, să produc și să fac lucruri frumoase comunității 

noastre. Am reprezentat cu cinste întotdeuna orașul Buzău, tricolorul 
românesc l-am dus din Statele Unite, în majoritatea țărilor din Europa și vă 

mulțumesc că mi-ați acordat această onoare și vă urez multă, multă sănătate. 
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Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului 

Ștefan Iovan. 
 

Domnul Ștefan Iovan: - Aș vrea să vă spun și eu câteva vorbe. Eu mai 
bine de 50 de ani am venit la Buzău și am trăit în această cetate ca jurnalist. 

Am venit din învățământ, am în inventarul întâlnirilor mele cu Buzăul lucruri 
care nu cred că se vor mai face: Barajul de la Siriu, unic în felul lui, despre 

care se vorbește foarte puțin și unde sunt foarte multe probleme, vorbesc 
despre Spitalul Județean din Buzău care a fost făcut tot înainte de 1989 și care 

prin calitatea lucrărilor de atunci a reprezentat un model pentru sistemul de 
sănătate românesc. De aproape 20 de ani am fost și sunt cronicarul „Taberei 

de Sculptură de la Măgura”, am făcut împreună cu Consiliul Județean, cel mai 
important partener al meu, numeroase proiecte pe care le-am materializat în 

lucruri deosebite, adică în popularizarea „Taberei de Sculptură”, care în felul 

ei este unică în post-modernismul european, care înregistrează valori uriașe 
propriu zise ale operelor de artă, mă gândesc la Apostu, care este socotit  

al 2 -  lea Brâncuși al României, care din păcate a sfârșit în Franța și care tot 
acolo a fost înmormântat.  

Alte acțiuni mari pe care le-am desfășurat împreună cu Consiliul 
Județean, cofinanțate de Consiliul Județean, școlile din județul Buzău, din  

Sud - Estul țării unde cu mare tristețe am constatat, domnule Președinte, că 
învățământul se află într-o suferință, în sensul că producem pe scară 

industrială copii eșuați sub aspectul învățământului, deci ceva trebuie să se 
întâmple cu învățământul. Sunt multe lucruri de spus în ceea ce mă privește, 

bibliografia mea profesională, ca să spun așa, completată de peste 100 de 
emisiuni de literatură clasică, universală susținute la un post de televiziune 

din municipiul Buzău, unele dintre acestea apar și pe ecrane din Moldova și 
poate că vom găsi o soluție, pentru că am păstrat toată filmoteca, să le 

introducem, în ce măsură lucrul acesta va fi analizat și în școli, pentru că din 

programa școlară, a fost scoasă de multă vreme literatura universală, mai ales 
din clasele superioare. Dacă întrebi astăzi un absolvent de liceu cu pregătire 

medie, exclud colegiile, care sunt reprezentanții literaturii grecești antice, 
abilitatea fiind temelia culturii europene, a celei apusene, aștepți de foarte 

multe ori răspunsul.  Apreciez și mă bucur pentru acest titlu de „Cetățean de 
onoare”. 

Vă mulțumesc domnule Președinte! 
 

Domnul Constantin Popa: - Domnule Președinte, aș dori să spun și eu 
câteva cuvinte. Domnule Iovan, vă felicit pentru ceea ce ați primit, nu voiam 

să iau cuvântul în ședința asta, dar discursul dumneavoastră m-a făcut obligat 
să vă dau o replică, cu tot respectul și cu toată dragostea, am 60 de ani și eu 

sunt proaspăt senior, domnule Președinte, s-a ridicat o problemă 
extraordinară în ceea ce privește învățământul, singura replică pe care o dau, 

nu doar dumneavostră, nu domnului Ciobanu, ci tuturor acestor oameni 
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speciali pe care țara îi are, ideea este în felul următor: speranța unui popor 
nu stă doar în oamenii politici, ei organizează, aprobă, susțin, datoriile 

noastre, vârfurile culturii noastre, avem datoria de a organiza societatea civilă 
și de a-i ridica valoarea. Nu ne puteți reproșa nouă politicienilor, faptul că 

dumneavoastră nu reușiți să aveți fundațiile și să strângeți în jurul 
dumneavoastră tineri dezorientați la care trebuie să dați un semnal, un model 

pentru că iată, ați știut ce aveți de făcut în viața dumneavoastră. Aveți 
obligația să dați mai departe acestă experiență.  

Vă mulțumesc domnilor colegi! 
 

* 
 

Semnarea Acordului de cooperare între Județul Buzău și Consiliului 
Raional Strășeni din Republica Moldova. 

 

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Cred eu, că a fost o zi importantă, 
mai ales pentru instituția noastră. Acum să trecem la semnarea Acordului de 

cooperare între Județul Buzău și Consiliului Raional Strășeni din Republica 
Moldova. Nu o să vorbesc foarte mult depre povestea asta, știți și știm cu toții 

Consiliul Județean Buzău are o tradiție de a crea legături, arc peste timp 
dincolo de Prut, am fost printre primele consilii județene care am înfăptuit o 

colaborare, o înfrățire cu un Raion din Republica Moldova, mă refer la Raionul 
Soroca, apoi s-au continuat cooperările între noi, frații de - o parte și de alta 

a Prutului, a fost și o perioadă de acalmie, ca să spun așa, am trecut de la 
poveștile frumoase într-adevăr, spirituale, pline de emoții, de la schimbul de 

flori, de amabilități, și așa mai departe, am trecut și la lucrurile pragmatice, 
eu recunosc că sunt unul dintre oamenii, așa cât pot eu, care recunosc că 

oamenii de dincolo de Prut, chiar merită tot respectul și considerația noastră, 
nu intru în amănunte să spun de ce, pentru că sunt niște oameni absolut 

senzaționali, dacă pot să spun lucrul acesta, pentru că tăvălugul istoriei a făcut 

să se întâmple ce s-a întâmplat dincolo de Prut, dar este un lucru fenomenal. 
Sunt oameni care nu și - au uitat tradiția, nu și - au uitat portul, ia, nu și - au 

uitat opincile, nu și - au uitat pâinea, și nu și - au uitat limba. Este un lucru 
senzațional, chiar dacă unii spun că se vorbește într - un anumit fel, să ne 

gândim o fracțiune de secundă și să ne punem în situația lor, oare noi puteam 
să facem aceleși lucruri? Și după aceea să vorbim. 

Aici alături de mine, avem un om tânăr, plin de energie, este Președintele 
Raionului Strășeni, o parte dintre dumneavoastră, domnilor consilieri care ați 

fost și în mandatul trecut, ați vizitat Raionului Strășeni. Domnul Președinte o 
să prezinte Raionul, este un Raion în apropiere de Municipiul Chișinău. Mă 

bucur tare mult că o să reușim să facem acest Acord de înfrățire, dar înainte 
o să mai spun câteva cuvinte. Eu vin dintr - o vizită de prietenie, eu mă duc 

la frații mei acolo, eu le spun frații mai mici, de ce le spun astfel? Pentru că 
frații mai mici sunt mai râzgâiați, primesc mai multă iubire de la părinți și am 

venit plin de energii pozitive, am realizat că numai noi oamenii care nu avem 
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aspirații mari, oamenii din societatea civilă, oameni simpli pot face lucruri 
deosebite, mult mai multe lucruri decât așa zișii politicieni care efemer sunt 

pe anumite scaune, indiferent că fac parte din stânga sau din dreapta. De ce 
vă spun acest lucru? Am fost în zona de securitate în Basarabia, la Raionul 

Dubăsari, este incredibil cât de românește simt și cred oamenii aceia de acolo. 
Noi mergem doar până la Chișinău, facem întâlniri protocolare, televizate, 

semnăm tot felul de colaborări între cele 2 state, dar îi uităm pe oamenii 
simpli. Oameni care în fiecare zi muncesc, trudesc, care fac munca câmpului, 

care muncesc în uzină, care sunt profesori, tineri, ei simt nevoia de apropiere, 
să ne ducem aproape de sufletul lor și mi - au dat așa o lecție de viață, de ce? 

Noi acolo, în Raionul Dubăsari, avem o colaborare de mai multă vreme, s - a 
întâmplat o poveste am înghețat puțin relațiile, din cauza anumitor probleme 

care s - au întâmplat în acea zonă, dar invitația a venit din suflet și a venit de 
la ei. Am intrat în tabăra de odină „Prietenia”, acolo erau copii de 14, 15, 16 

ani, copii ai populației minoritare, mă refer la ruși, ucrainieni, care practic din 

sufletul lor curat de copiii au făcut un spectacol pentru apropierea de oamenii 
din Ucraine, pentru încetarea războiului, care a făcut mai mult de „70 de mii 

de întâlniri” la nivel protocolar. Asta m - a mișcat, le - am explicat că o să mai 
ajungem acolo și cu domnul Vicepreședinte Petre anunț de acum ca lumea să 

nu mai spună că suntem „rusofoni”. O să încerc să ajung la Tiraspol, pentru 
că și acolo sunt oameni absolut deosebiți. Sunt aproximativ 230 de mii de 

cetățeni în regiunea Tiraspol dintre care mai mult de jumătate sunt cetățeni 
români. Asta este viața, dacă vrem să fim alături de un om, trebuie să fim 

alături când are nevoie. Aș vrea și vă anunț de acum, am făcut niște diligențe 
cu niște parteneri din Ucraina și cred că vom fi primul Consiliu Județean pe 

timp de război care vom face în maxim o lună o înfrățire și o colaborare, să 
arătăm că suntem niște oameni deosebiți, cu o regiune din Ucraina. Vizitele le 

putem face și în privat, important este să le arătăm oamenilor că atunci când 
le e greu îi putem ajuta. 

Încă odată vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri pentru că am 

votat practic, înfrățirea, colaborea cu Raionul Strășeni. Eu sper că atunci când 
va fi și Turneul de tenis, este un lucru fantastic, vreau să vă mulțumesc și 

pentru lucrul acesta, să putem să ajutăm niște copii. O să facem o delegație 
de la Consiliul Județean cu reprezentanți din toate fracțiunile politice, sau 

poate găsim o soluție să facem o ședință comună în Basarabia sau Republica 
Moldova, cu toate Raioanele și toate comunitățile cu care suntem înfrățiți, mă 

refer aici la Municipiul Chișinău, Raionul Botanica, probabil vom face o înfrățire 
și cu orașul Hîncești cât de curând, dar probabil o să începem invers, o să 

avem o întâlnire la Hîncești și așa mai departe. Acolo domnul primar este un 
om cu mare experiență fiind la al 4 - lea sau al 5 - lea mandat. Cred că o să 

gasim disponibilitate, motivație ca să facem acest lucru. 
Domnule Președinte, înainte să semnăm, dacă vreți să spuneți câteva 

câteva cuvinte. 
 

 



16 

 

Domnul Viorel Jardan: - Stimate domnule Președinte, stimată 
administrație, dragi consilieri județeni din Buzău, eu trebuie să recunosc că 

am spus - o și domnului Președinte la întâlnirile precedente pe care le - am 
avut, pentru noi este o onoare și o spun în adevăratul sens al cuvântului, și 

nu într - atât partea tehnică cât disponibilitatea, deschiderea și căldura cu care 
am fost primiți cât și disponibilitatea de a învăța din experiența trăită de 

dumneavoastră aici și mă refer la două elemente. Dacă teritorial practic 
suntem și noi în costele capitalei Republicii Moldova, în apropiere de Chișinău, 

aproximativ cum sunteți dumnevoastră față de capitala României, față de 
București, dacă vorbim de dimensiuni, suntem mult mai mici, dar asta nu ne 

face inferiori doar pe acest capitol. Trăim momente complicate, practic prin 
Raionul Stășeni avem 2 tronsoane rutiere care ne traversează, care fac 

legătura cu punctul de trecere al frontierei cu România – Sculeni și Leușeni și 
am avut deosebita onoare „să găzduim” o cifră impresionantă de refugiați din 

Ucraina, dar cu suportul partenerilor români, europeni și al partenerilor de 

dezvoltare, încercăm să facem față acestui flagel care vrem sau nu vrem ne 
bate la ușă. Al doi - lea element, fiind momente istorice pentru noi, Republica 

Moldova, chiar dacă înțelegem perfect circumstanțele care au primit statutul 
de țară candidat la Uniunea Europeană, este cel mai corect, cel mai logic prilej 

să beneficiem de suportul și susținerea dumneavoastră. Ați trecut acest 
proces, aveți experiența necesară, iar noi încercăm să fim „elevii cei 

ascultători”, să încercăm să nu facem greșelile, pe care vrem sau nu vrem au 
fost făcute aici și cu pași rapizi să ne găsim locul acolo unde suntem.  

Cât despre Raionul nostru vă spun cu toată sinceritatea și deschiderea, 
fiind în zona centrală a țării, la noi se simte, se vorbește românește și la nivel 

de viziune și la nivel de cultură și la nivel de tradiții. Noi avem nevoie de practic 
tot ce vă reprezintă, aici mă refer la toate domeniile noastre de activitate, 

avem nevoie de schimb de experiență, avem nevoie de bunele practici, avem 
nevoie de modelul dumneavostră să încercăm să - l multiplicăm la noi și să- l 

punem în aplicare. La rândul nostru putem să oferim doar ospitalitate, căldură 

sufletescă și tradițiile acelea frumoase care se mai păstreză în Republica 
Moldova, alături de un vin bun așa cum iubește multă lume să spună. 

Vă mulțumesc din suflet pentru oportunitate, pentru încredere, pentru 
susținere și anticipat pentru toate lucrurile frumoase pe care le vom face de 

acum înainte.  
 

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Doamnelor, domnilor consilieri vă 
mulțumesc, ședința s-a încheiat, sper să avem cât mai multe ședințe de acest 

gen, la ora 12 vom avea ceremonia de premiere a copiilor și profesorilor, dacă 
doriți să participați, vă așteptăm cu mare drag. Ne vom întâlni în ședința 

următoare și împreună cu liderii de grup, să stăm de vorbă după ce voi face 
anumite diligențe la Chișinău, să găsim modalitatea de a putea să facem o 

ședință comună cu cei de acolo. 
Vă mulțumesc! 
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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:   

              Ardeleanu Andreea 

 
 


