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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară de îndată a 

Consiliului Judeţean Buzău  
     din data de 29 noiembrie 2022 

 
 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre – Adrian Robert –
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnii consilieri judeţeni: Alexandru Ioan – Cristian, 
Baciu Gabriel - Paul, Scîntei Faustin – Doru, Buşcu Alexandru, Manolache 

Valentin, Mocanu Viorel, Petre Mirela, Stan Sorin – Valeriu, Bogdan Ion, 
Zoican Adrian, Vioiu Cristinel – Nicolae, Popa Constantin, Alexandrescu 

Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Dimitriu Costel, Dragomir Ionuţ – Sebastian, 
Ghiveciu Adrian – Iulian.   

Absenți motivat: Petre - Emanoil Neagu, Rache Felix - Aurelian, Rânja 

Paul – Eugen, Holban Corina – Monica, Iacob Cristina – Iuliana, Enescu Liviu – 

Adrian, Savu Marian, Ștefu Viorel,  Corcodel Claudiu, Munteanu Ștefăniță, 
Barbu Valentin, Pitiș Cornel, Iuga Ionuț – Ciprian, Posea Mircea – Ciprian, 

Mărgărit Georgian.  

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, doamna Liliana Nicolae – 
director executiv – Direcția de dezvoltare regională și domnul Cristian Mănăilă.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară de îndată în 
baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 242 din 29 

noiembrie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Adrian Robert –
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău care a spus:  

- Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulţumesc și apreciez 
disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde acestei convocări la ședința 

extraordinară de îndată, de astăzi. Vă informez că în absența domnului 
Preşedinte, voi conduce şedinţa de astăzi. 

  
La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri județeni. 
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Lipsesc motivat 14 consilieri județeni și Președintele Consiliului Județean 

Buzău.  

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

Vă supun aprobării următoarea ordine de zi cu unic proiect de hotărâre 

privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău 
în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și 

Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și 
implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo 

Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR - Componenta 

C11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 18 de voturi „pentru”. 
 

* 

  Până la vot, o invit pe doamna Nicolae Liliana, Directorul executiv al 
Direcției de Dezvoltare Regională, să prezinte câteva detalii despre acest 

proiect. 

 Doamna Nicolae Liliana: - Vă mulţumesc pentru răspunsul prompt pe 
care l-aţi dat acestui proiect. Am vrut să punem încă odată în valoare o 

oportunitate de finanţare care se oferă în cadrul Programului Naţional de 
Redresare şi Reziliență. Acest Program, s-a lansat astăzi pentru această 

componentă de Cicloturism, vizează o dată de depunere a proiectelor 
începând din 5 decembrie, principiul de aprobare a finanţării este primul 

venit – primul servit, motiv pentru care începând de zilele trecute, pe repede 

– înainte am stabilit acest parteneriat. A fost o condiţie a Ghidului, de care 
am aflat zilele trecute, n-am avut posibilitate să depunem în nume propriu, 

a trebuit să depunem 3 judeţe partenere. În urma discuţiilor am stabilit un 
traseu care vizează judeţul Buzău în jur de 129 kilometri de rețea principală. 

Este o anexă a Ghidului care străbate 14 Unităţi Adminstrativ – Teritoriale 
de la nivelul judeţului. Acest traseu de Cicloturism pornește din localitatea 

Finţeşti şi se închide la Poiana Mărului – Bisoca. Practic, judeţul Buzău pe 
cei 129 km va asigura conectivitatea cu Via Cicloturistică agreată la nivel 

naţional – Via Carpatica. Ne înțepăm în punctele Via Carpatica prin Vrancea 
la Pasul Tulnici şi în Prahova la Azuga. Unităţile Adminstrativ – Teritoriale 

care vor fi traversate de acest traseu sunt: Năieni, Breaza, Pietroasele, 
Merei, Tisău, Verneşti, Berca, Săpoca, Cernăteşti, Beceni, Vintilă Vodă, 

Săruleşti, Bisoca. Această activitate pe care am făcut-o în stabilirea 
traseului, fără suportul domnului Cristi Mănăilă de la Asociaţia Club Sportiv 
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Penteleu, nu ar fi putut fi posibilă. A fost alături de noi, ca să putem să 

punem lucrurile la punct. Este un traseu unde am avut în vedere să 
valorificăm tot ceea ce însemnă obiective turistice, obiective care pot aduce 

valoare adăugată, în primul rând, că acest traseu traversează zona 
Geoparcului. Atât Prahova cât şi Vrancea vor valorifica acest statut de 

Geoparc UNESCO, motiv pentru care s-au legat prin noi, iar noi prin ei la 
conectivitate prin Via Carpatica. Ca să vă faceţi o idee, la nivel naţional, 

atunci când s-a pregătit acest Ghid, s-a împărţit teritoriul naţional şi s-au 
identificat ca şi oportunitate de finanţare un număr de 3000 km pentru 

amenajare trasee Cicloturistice, însemnând marcaje, tot ce însemnă 
infrastructură de Cicloturism. Din cei 3000 km avem îndrăzneala să credem 

că vom avea 129 km aprobaţi. Aşa ne-am propus pe acest proiect de 
hotărâre. Dacă doriţi mai multe detalii, văzute la pas de un iubitor de ciclism 

şi cunoscător al traseului, vă poate oferi mai multe domnul Cristi Mănăilă. 
Este un început, ulterior prin Fondul de Mediu, care înţeleg că de la anul va 

finanța astfel de trasee, încercăm să extindem reţeaua de trasee de vizitare 

cicloturistice. Vă stau la dispoziţie şi pentru alte informaţii. Vă mulţumesc 
încă odată. 

Domnul Cristi Mănăilă: - Bună ziua, sunt Cristi Mănăilă, Preşedinte al 

Asociaţiei Club Sportiv Penteleu, sunt un pasionat al ciclismului. Am 
desfăşurat foarte multe ture de anduranță atât in judeţ, în ţară cât şi în 

străinătate. Am o experienţă destul de bună, zic eu, în ceea ce privesc 
aceste trasee, sau cum ar trebui să arate aceste trasee cicloturistice. De 4 

ani suntem organizatorii trofeului Dumitru Dan, în colaborare cu Muzeul 
judeţean şi m-am gândit la stabilirea acestui traseu prin judeţul Buzău, şi 

aş vrea să vă fac o precizare, cei 129 km sunt doar pe raza teritoriului 

Buzău. La această distanţa se mai adaugă traseele propuse de județele 
Vrancea şi Prahova. Am ţinut legătura cu ei în permanenţă în această 

perioadă şi am stabilit punctele de intrare şi de ieșire. Fiecare judeţ pe 
teritoriul său îşi stabileşte punctele de interes. Pentru judeţul Buzău am 

străbătut, am pus în valoare – Drumul vinului din localităţile Năieni, Breaza, 
Pietroasele, am intenționat şi chiar am accentuat să introducem Sărata 

Monteoru, traseul să treacă şi pe acolo, pentru că sunt foarte multe puncte 
care ne ajută să strângem un punctaj bun, cum ar fi posibilităţi de cazare al 

celor care ajung în zonă , obiective de vizitat în zona respectivă. Traversând 
traseul până la Leiculeşti după care intrăm pe zona până la Verneşti, 

respectiv Grăjdana, Nişcov, facem stânga la Cârlomăneşti, spre acel sat 
dacic sau sit arheologic din zonă, continuăm pe DN10 3-4 km până la Sătuc, 

legislaţia în vigoare ne aprobă să ducem traseul şi pe drumuri naţionale, iar 
din discuţiile purtate cu cei de la Centrul Naţional de Coordonare vero,  

ne-au spus că nu sunt probleme în acest sens dacă pe drumul respectiv nu 

este trafic intens. Ajungem în Berca unde avem poarta de intrare în 
Geoparc, avem posibilitatea să dirijăm pe căi secundare cicloturiștii către 
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Vulcanii Noroioși, către Mănăstirile din zonă. Traversând, ne întoarcem la 

Săpoca, mergem pe Cernăteşti, pe toată Valea Sărăţii până la Vintilă Vodă, 
avem destul de multe obiective şi în zona respectivă, intrăm pe Săruleşti şi 

ajungem în cele din urmă la Bisoca. Chiar la Săruleşti, putem introduce 
drum secundar către Valea Salciei şi Buda. Aşa arată linia de bază, dar se 

va ramifica prin căi secundare, aşa cum am discutat cu cei de la Centrul 
Naţional de Coordonare vero, să facem căi secundare şi vor fi făcute căi 

secundare cicloturistice în zona respectivă. Am evitat la acest traseu 
DN2E85 pentru că nu ne va aproba cineva vreodată să facem traseu 

cicloturistic în zonă. Traseul nostru se opreşte la Bisoca, iese din Buzău în 
zona Mănăstirii Poiana Mărului, de acolo, colegii de la Vrancea preiau traseul 

şi îl duc şi se înţeapă în Via Carpatica în Pasul Tulnici. Aceasta este 
prezentarea de principiu, tehnică a traseului propus de mine, discutat cu 

factorii de răspundere din Consiliul judeţean. Vă mulţumesc. 

Doamna Nicolae Liliana: - Ceea ce aş fi vrut, dacă îmi daţi voie să 

completez, este partea financiară pentru că având în vedere momentul la 
care se lansează acest Ghid PNRR şi termenul de execuţie al tuturor 

investițiilor care se finanțează prin PNRR nu se mai permite nici o etapă de 
evaluare administrativă decât contractare directă în maxim o lună de zile. 

Se contractează proiectele care sunt prezentate la modul atractiv, sunt 
proiecte care cu conectivitate, ulterior, odată acceptate la finanţare, avem 

obligaţia să elaborăm documentaţia tehnică financiară care va pune în 
evidenţă exact costurile de realizare, pentru că nu trebuie privit numai ca 

un proiect de marcaj, indicatoare, în funcţie de studiul de fezabilitate unde 
terenul permite, putem să avem tot felul de amenajări, inclusiv zonă de 

odihnă, refugii, cu tot ce înseamnă racord la utilităţi, abia atunci valoarea 

finală care ulterior o vom trece prin Hotărâre de Consiliu Judeţean, evident, 
va face obiectul investiţiei şi a execuţiei. Noi estimăm undeva până la 

mijlocul anului viitor să fim în posesia acestui studiu de fezabilitate şi ulterior 
proiect tehnic. Acela va fi documentul care va pune în evidenţă valorile 

propriu zise. Prin Ghid se finanțează cei 3000 km, au fost alocaţi 82 000 
euro pe km. Ca să ştiţi alocarea, în funcţie de ce va identifica proiectantul 

pe etapa ulterioară.    

Domnul Petre – Adrian Robert: - Vă mulţumesc doamna director, 
domnule Mănăilă. 

Dacă nu mai sunt întrebări, supun votului proiectul de hotărâre privind 
aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în 

parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și 
Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și 

implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo 
Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNNR – Componenta 

C11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. 
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Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 

aprobat cu 18 voturi „pentru” . 
 

Dacă nu mai sunt 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 

 

 

 


