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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 24 noiembrie 2022 
 

 
 

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

La şedinţă participă fizic domnul vicepreședintele Consiliului Județean Buzău- 

Petre Adrian – Robert și consilierii judeţeni: 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, Manolache Valentin, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, 
Mocanu Viorel, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, 

Mărgărit Georgian, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ - Sebastian, Holban Corina - 
Monica, Posea Mircea – Ciprian, Zoican Adrian, Pitiș Cornel. 

Domnul Vicepreședinte Rache Aurelian – Felix și domnii consilieri județeni: 

Alexandru Ioan – Cristian, Vioiu Cristinel - Nicolae, Popa Constantin, Munteanu 
Ştefăniţă, Bogdan Ion și-au exprimat votul prin WhatsApp datorită unor motive 

obiective. 

La lucrările şedinţei mai participă domnul Mihai – Laurențiu Gavrilă – 

Secretarul General al Județului Buzău și 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. 328 din 17 noiembrie 2022. 

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

- Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 328 din 17 noiembrie 2022, am convocat astăzi, 24 
noiembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 
 La şedinţă sunt prezenţi fizic 26 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean Buzău iar 6 consilieri județeni și-au exprimat votul prin 
WhatsApp datorită unor motive obiective. 
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 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
27 octombrie 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 din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

* 

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

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 
2022; 

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

Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău; 

3. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 
Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

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

Muzeului Județean Buzău; 

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

Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

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

7. Stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor 
bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, 

zona Pădurea Spătaru de o persoană fizică; 

8. Stabilirea baremelor de dotări specifice, a costurilor medii lunare de 
întreţinere şi a contribuţiilor lunare de întreținere datorate de persoanele adulte 

asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare şi reabilitare 

a persoanelor adulte cu handicap, precum și în centrul de asistenţă medico-
socială, unităţi de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială și Protecţia Copilului Buzău; 

9. Aprobarea Convenției de asociere cu Fundația „Hope and Homes for 
Children” România în scopul închiderii Centrului Rezidențial pentru Copilul cu 

Handicap Sever nr. 8 Buzău; 
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10. Aprobarea organizării şi derulării de către Consiliul Judeţean Buzău a 
achiziţiei de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap; 

11. Aprobarea promovării proiectului „Reducerea riscului de infecții 

nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență; 

12. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei 
construcții – anexă la imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în 

municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 54, aflată în folosința gratuită a Liceului 
Special pentru Deficienți de Vedere Buzău; 

13. Aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT - comuna 

Brădeanu, prin Consiliul Local Brădeanu, pentru unele sectoare din drumurile 

județene DJ 203 D și DJ 102 I, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și 
în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de 

investiții „Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere 
sistem public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna 

Brădeanu, județul Buzău”; 

14. Aprobarea constituirii unui drept de trecere (acces) în favoarea UAT - 
comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni, pentru un sector din drumul 

județean DJ 203 K aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în 
administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de 

investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Potoceni, 

Căpățânești și Mărăcineni, aparținătoare comunei Mărăcineni, Județul Buzău”; 

15. Aprobarea organizării procedurii de achiziție publică sectorială – 
negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru 

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pe 
grupele de trasee din programul județean de transport rutier de persoane prin 

curse regulate aferent județului Buzău 2023 -2028, urmare a nefinalizării 
procedurii de licitație publică; 

16. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului 
Județean Buzău; 

17. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale 

Spitalului Judeţean de Urgență Buzău; 

18. 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 05.12.2022; 
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19. Aprobarea acordării de premii speciale unor tineri sportivi buzoieni la 
tenis de masă și dans sportiv; 

 

II. Informare privind încheierea de contracte de management pentru 
perioada 01.12.2022 – 01.12.2027 cu managerii Muzeului Județean Buzău, 

Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. 

 
 

* 

Suplimentar, vă propun proiectul de hotărâre privind aprobarea formei 
actualizate a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 privind 

participarea în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în 
cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024, 

proiect care a fost discutat în comisiile de specialitate. 

 

* 
 

Supun aprobării ordinea de zi: 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi exprimate prin 

WhatsApp. 
 

                                                 * 
*     * 

 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a X-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 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

 
                                                    * 

*     * 
 

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

pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

 
3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a V-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 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

 
6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a VIII-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 

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 
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7. 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 o persoană fizică.  

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

 
8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea baremelor de dotări 

specifice, a costurilor medii lunare de întreţinere şi a contribuţiilor lunare de 
întreținere datorate de persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane 

vârstnice, centrele de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, 

precum și în centrul de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

 
9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de 

asociere cu Fundația „Hope and Homes for Children” România în scopul închiderii 
Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Handicap Sever nr. 8 Buzău. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
 

10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi 
derulării de către Consiliul Judeţean Buzău a achiziţiei de servicii sociale de tip 

rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
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11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 

proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și 

Reziliență. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
30 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
 

(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). 

* 

*     * 
 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul 

proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei 
nr. 54, aflată în folosința gratuită a Liceului Special pentru Deficienți de Vedere 

Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

 
13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 

drept de trecere în favoarea UAT - comuna Brădeanu, prin Consiliul Local 
Brădeanu, pentru unele sectoare din drumurile județene DJ 203 D și DJ 102 I 

aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului 
Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 

extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem public de 
canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul 

Buzău”. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
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14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 
drept de trecere (acces) în favoarea UAT - comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local 

Mărăcineni, pentru un sector din drumul județean DJ 203 K aflat în proprietatea 
publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în 

vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, aparținătoare comunei 

Mărăcineni, Județul Buzău”.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

procedurii de achiziție publică sectorială – negociere fără invitație prealabilă la o 
procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din programul 
județean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent județului 

Buzău 2023 – 2028, urmare a nefinalizării procedurii de licitație publică.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
31 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
 

(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). 
* 

*     * 

 
16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 
organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău.  
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
30 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
 

(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). 

* 
*     * 

 
18. 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 05.12.2022. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 
exprimate prin WhatsApp. 

* 
*     * 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de 
premii speciale unor tineri sportivi buzoieni la tenis de masă și dans sportiv cu 

precizarea că festivitatea de premiere o vom desfășura după epuizarea ordinii de 
zi. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
* 

*     * 
20. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.183/2022 privind participarea 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 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi 

exprimate prin WhatsApp. 
                                                    * 

*     * 
 

II. Vă supun însușirii INFORMAREA privind încheierea de contracte de 

management pentru perioada 01.12.2022 – 01.12.2027 cu managerii Muzeului 
Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și 

Artă Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. INFORMAREA , a fost însușită cu 32 de voturi 
”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 6 voturi exprimate 

prin WhatsApp. 
 

 Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Acum să trecem la cea mai importantă 
parte a ședinței - Festivitatea de premiere. 

Aici avem niște copii deștepți, frumoși, cuminți și sănătoși pentru că fac 
sport. Vreau să vă mulțumesc vouă copii pentru eforturile pe care le faceți, 

mulțumesc și celor care vă îndrumă și nu în ultimul rând părinților voștri pentru 
că au grijă de voi. Vă rog să ne invitați când veți mai face performanță pentru că 

sunt ferm convins că veți face performanță și mai mare decât atât, să ne mândrim 
cu voi. Sunteți într-adevăr niște copii de la care putem învăța și cu siguranță o să 

fiți niște oameni care fac cinste societății și veți fi cei de mâine care ne va lua locul 
nouă celor mai în vârstă. Sunt ferm convins că facem mult prea puțin atât pentru 

cadrele didactice cât și pentru părinții voștri și voi, dar sper că vom avea ocazia 
să repetăm gestul acesta. 

Și pentru că luna decembrie se apropie vă invit să veniți la evenimentele pe 

care le vom organiza la Centrul Muzeal Brătianu. 
Eu vă urez să fiți sănătoși și să ne revedem măcar în aceste condiții. 

 
* 

 
Urmează festivitatea de acordare a Diplomelor de excelență și a premiilor. 

 
* 

 
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 


