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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 27 octombrie 2022 
 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinții Consiliului Județean Buzău- 

Rache Aurelian – Felix, 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, Manolache Valentin, 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: Zoican Adrian, Pitiș Cornel, Bogdan Ion. 

La lucrările şedinţei mai participă doamna Oprea Mirela – Director executiv 

– Direcția juridică și administrație publică locală. 

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 299 din 20 octombrie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 299 din 20 octombrie 2022, am convocat astăzi, 27 
octombrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 29 consilieri județeni și Președintele Consiliului 
Județean  Buzău. 

Lipsesc motivat 3 consilieri județeni.  
 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 
* 

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

data de 29 septembrie și al şedinţei extraordinare din data de 13 octombrie a.c., 

care au fost afişate pe site-ul propriu.  
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Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 29 

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. Execuţia bugetului propriu al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2022 pe 

cele două secțiuni; 

2. 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 4; 

3. Aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2022; 

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

2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

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

2022 al Muzeului Județean Buzău; 

6. Stabilirea unor măsuri aferente desfășurării Workshop-ului Regional 

pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile desemnate UNESCO, 

Buzău 7 – 10 noiembrie 2022; 

7. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 

2022 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;  

8. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația 

Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de muzică rock „TOP 

T 2022”; 

9. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 
aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și 

Sărbătorilor de iarnă; 

10. Aprobarea închirierii de către Consiliul Județean Buzău a unor suprafețe 

de teren proprietate privată persoane fizice în scopul continuării lucrărilor de 
reabilitare DJ 203 L, între km 29+400 – 50+000, Cozieni – Bozioru – Brăești; 
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11. 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 
apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării 

lucrărilor pe DJ 103P km 5+500 – 7+500, intravilan-extravilan sat Bîsca 

Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău; 

12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii    „Modernizare DJ 202 E, km 0+000 – 3+800, DJ 202 

Râmnicu Sărat – limita județ Vrancea, județul Buzău”; 

13. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reparație capitală pod peste pârâul Slănic pe DJ 203 K, 

km 80+000, localitatea Vintilă Vodă, județul Buzău”; 

14. Actualizarea Devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare structurală și funcțională a 
Spitalului Județean de Urgență Buzău – etapa I – Modernizare și extindere bloc 

operator, str. Stadionului nr. 7, județul Buzău”, faza DALI – forma revizuită, 

finanțat din fondurile proprii ale Județului Buzău; 

15. Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin 
Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită; 

16. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului 
Buzău a unor construcții anexe aferente unor bunuri imobile aflate în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

17. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Buzău; 

18. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

19. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău; 

20. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale 

Teatrului „George Ciprian” Buzău. 
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II. INFORMARE privind rezultatul evaluării finale a managerilor de la 
Muzeul Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de 

Cultură şi Artă Buzău. 

* 

Suplimentar, vă propun două proiecte de hotărâre, care au fost discutate 

în comisiile de specialitate, respectiv: 

21. Stabilirea măsurilor prealabile pentru înfiinţarea Serviciului Public 

Judeţean de Salvamont Buzău; 

22. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.171/2021 privind 

aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative 

C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, 
în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului 
pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI - formă 

revizuită, a indicatorilor tehnico - economici actualizați și a bugetului proiectului. 

* 
 

Supun aprobării ordinea de zi: 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 29 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului propriu 
al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2022 pe cele două secțiuni.  

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
2. Vă supun votului 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 4. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a IX-a a 

bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
29 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 Bibliotecii Județene „Vasile 
Voiculescu” Buzău.  

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

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

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 
29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri aferente 

desfășurării Workshop-ului Regional pentru Europa privind rolul centrelor de 
vizitare în siturile desemnate UNESCO, Buzău 7 – 10 noiembrie 2022. 

 

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

* 
*     * 

 
7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din 

bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2022 pentru unele unități de cult 
religios recunoscute în România.  

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre 

Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 
34 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2022”. 

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

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

*     * 
 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume 
de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni 

dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și Sărbătorilor de iarnă. 
 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Aici aș vrea să fac câteva precizări. 

Vin sărbătorile de iarnă, știu că este criză economică, război, criză 
energetică, dar viața trebuie să meargă înainte. Trebuie să recunoaștem că 

omenirea în general trece printr-o criză și trebuie să recunoaștem că trece și 
printr-o perioadă de „rebranduire”. 

Noi o să alocăm o sumă de bani. Suma aceasta este de 700.000 lei. Este 
asemănătoare cu sumele pe care le alocam noi în ceilalți ani. A fost și perioada 

de pandemie când nu puteam face anumite cheltuieli pentru că erau restricții. 
Dar, vine Sărbătoarea Națională și cred că trebuie să facem în așa fel încât să 

sărbătorim așa cum se cuvine. Suma de 700.000 lei aparent ni se pare mare, dar 
ce se întâmplă? Vom face toate activitățile cu iluminatul  festiv, pentru că eu nu 

cred că acum ar trebui să stigem lumina pe stardă, că ar trebui să oprim iarăși 
lumina la blocuri să avem program până la ora 22. Eu nu cred că la 32 de ani de 

la Revoluție să ne spună cineva că trebuie iar să ne închidem iar în casă. 
Bineînțeles că acasă, în instituțiile publice trebuie să facem în așa fel încât să nu 

mai facem risipă. 

Rolul celor care conduc astăzi România este să găsească mijloacele necesare 
ca să putem să trecem prin criză fără să suferim. Acesta este rolul nostru, acesta 

este rolul pentru care cetățenii ne-au trimis în consilii, la primărie, în Parlament, 
în Guvern. Din punctul meu de vedere criza asta este aproape artificială. Dacă 

clasă politică se hotărăște să fie alături de 2 -3 milioane de oameni care se 
îmbogățesc și nu poate fi alături de 18 milioane de oameni care sărăcesc în fiecare 

zi este hotărârea domniilor lor.  
Revenind la sărbătorile de iarnă, știți foarte bine că am reabilitat o clădire – 

Brătianu, acolo există și o curte pe care din fonduri proprii am reabilitat-o. Acolo, 
din acești bani vom mai face anumite lucruri ca să putem să redăm cetățenilor și 

curtea interioară care va deveni grădină publică. O parte din evenimentele pe 
care le vom avea cu ocazia sărbătorilor de iarnă se vor desfășura acolo.  
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Mergând mai departe nici nu cred că vom chletui toată suma dar trebuia să 

avem o sumă de bani. Iluminatul festiv va debuta pe 1 decembrie de Ziua 
Națională a României, după aceea vom face un program la Consiliul Județean, la 

ora 22 – 22:30 închidem iluminatul festiv mai puțin de Crăciun și restul 
sărbătorilor. 

Am vrut să spun aceste lucruri pentru că la noi toată lumea vorbește dar 
nimeni nu ia nicio măsură. 

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

aprobat cu 29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către 
Consiliul Județean Buzău a unor suprafețe de teren proprietate privată persoane 

fizice în scopul continuării lucrărilor de reabilitare DJ 203 L, între km 29+400 – 
50+000, Cozieni-Bozioru – Brăești. 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 
*     * 

 
11. Supun la vot 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 apelor administrat de Administrația 

Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 103 P km 5+500 – 
7+500, intravilan-extravilan sat Bîsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul 

Buzău. 
 

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

 
* 

*     * 
 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Modernizare DJ 202 
E, km 0+000 – 3+800, DJ 202 (Râmnicu Sărat – limita județ Vrancea), județul 

Buzău”. 

 



8 

 

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

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

*     * 
 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparație capitală 
pod peste pârâul Slănic pe DJ 203 K, km 80+000, localitatea Vintilă Vodă, județul 

Buzău”. 
 

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

 

* 
*     * 

 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general 

și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – 

etapa I – Modernizare și extindere bloc operator, str. Stadionului nr. 7, județul 
Buzău”, faza DALI – forma revizuită, finanțat din fondurile proprii ale Județului 

Buzău.  
 

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

 
(domnul Barbu Valentin 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). 

* 
*     * 

 
15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – 

formă revizuită.  
 

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unor construcții anexe 
aferente unor bunuri imobile aflate în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 
 

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

* 
*     * 

 
17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.  
 

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

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

*     * 
 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 
 

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

* 
*     * 

 
19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

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

28 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

(domnul Barbu Valentin 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). 

* 
*     * 

 

20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 
organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului „George Ciprian” Buzău.  

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

29 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor 
prealabile pentru înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Salvamont Buzău. 

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

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

*     * 
 

22. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 171/2021 privind aprobarea promovării proiectului 

„Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat 
în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea 

documentației tehnico-economice faza DALI - formă revizuită, a indicatorilor 

tehnico - economici actualizați și a bugetului proiectului. 
 

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

* 
 

II. Vă supun însușirii INFORMAREA privind rezultatul evaluării finale a 
managerilor de la Muzeul Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi 

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Informarea, supusă la vot a fost aprobată cu 29 voturi 
„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

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 
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