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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 13 octombrie 2022 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Buzău: 
Rache Aurelian Felix și Petre Adrian – Robert, consilierii judeţeni: Baciu Gabriel - 

Paul, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Savu Marian, Ștefu Viorel, Manolache Valentin, 
Alexandrescu Gabriel – Adrian, Enescu Liviu – Adrian, , Posea Mircea – Ciprian, 

Stan Sorin – Valeriu, Rânja Paul – Eugen, Bogdan Ion, Iacob Cristina - Iuliana, 
Holban Corina – Monica, Barbu Valentin, Vioiu Cristinel – Nicolae, Scîntei Faustin 

– Doru, Alexandru Ioan – Cristian, Bîrlă Marian, Dragomir Ionuţ – Sebastian, 
Buşcu Alexandru, Petre Mirela, Popa Constantin, Zoican Adrian, Mărgărit 

Georgian.   

Absenți motivat: Corcodel Claudiu, Ghiveciu Adrian – Iulian, Iuga Ionuț – 

Ciprian, Mocanu Viorel, Munteanu Ștefăniță. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai - Laurenţiu Gavrilă – 
Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Oprea Mirela – director executiv   

-  Direcţia juridică şi administraţie publică locală și domnul Mihail – Liviu Ciolan – 
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 extraordinară în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 285 din 10 octombrie 
2022. 

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

- Bună dimineaţa! 

 Prin Dispoziţia nr. 285 din 10 octombrie 2022, am convocat astăzi 13 

octombrie a.c., Consiliul județean în ședință extraordinară pentru discutarea unor 

proiecte de hotărâre urgente. 

La şedinţă sunt prezenţi 27 consilieri județeni și Președintele Consiliului 
Judeţean. 
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 Lipsesc motivat 5 consilieri județeni.  

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

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

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2022; 

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

3. Rectificarea I a sumelor cu titlu de finanțări nerambursabile pentru 
cluburile sportive de drept public și privat, în cadru Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 
2022; 

4. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Vernești a unor 

tronsoane din drumurile județene DJ 205 și DJ 100 H, situate în intravilanul 

comunei Vernești; 

5. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Rușețu a unor 
tronsoane din drumurile județene DJ 214 A și DJ 203 N, situate în intravilanul 

comunei Rușețu. 

* 

 

Suplimentar, vă propun proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii 

terenului în suprafață de 4053 mp, situat în municipiul Buzău, B-dul Gării nr. 8 
din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului. 

 

* 

 

 Supun aprobării ordinea de zi. 

  Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 27 de voturi „pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VIII-

a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022.  

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

* 

*     * 

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

VII-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 

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea I a sumelor cu titlu 
de finanțări nerambursabile pentru cluburile sportive de drept public și privat, în 

cadru Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al 

județului Buzău pentru anul 2022. 

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

 
(domnii Petre Adrian Robert, Rache Aurelian Felix și  Bîrlă Marian nu au 

participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „f”, „a”  respectiv lit. „b” din 

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

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Vernești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 

205 și DJ 100 H, situate în intravilanul comunei Vernești.  

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

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

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Rușețu a unor tronsoane din drumurile județene DJ 

214 A și DJ 203 N, situate în intravilanul comunei Rușețu. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

* 

*     * 

6. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului 

în suprafață de 4053 mp, situat în municipiul Buzău, B-dul Gării nr. 8 din 
domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului. 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - La acest punct este vorba despre 

ultima suprafață de teren care mai era în proprietatea noastră pe Bulevardul 
Gării, acolo unde a fost Maternitatea. În urma votului dat de dumneavoastră 

astăzi, acolo se va construi de către Ministerul Transporturilor, sediul noii Direcții 
Regionale de Drumuri și Poduri Buzău. 

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 27 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 

Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei şi vă 
mulţumesc pentru participare. 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                 MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

    Verificat, 

Mirela Oprea 

                                                        Steno-tehnored:   

              Ardeleanu Andreea 

                                                                                    Șulă Steliana 


