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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 15 decembrie 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 și Rache Aurelian – Felix; consilierii judeţeni: Alexandru Ioan – 
Cristian, Baciu Gabriel - Paul, Bogdan Ion, Dimitriu Costel, Ghiveciu Adrian - Iulian, 

Scîntei Faustin – Doru, Petre Mirela, Buşcu Alexandru, Stan Sorin – Valeriu, Savu 

Marian, Enescu Liviu – Adrian, Iacob  Cristina – Iuliana, Popa Constantin, Rânja 
Paul - Eugen, Manolache Valentin, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, Mocanu 

Viorel, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, Mărgărit 
Georgian, Munteanu Ştefăniţă, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ - Sebastian, Holban 

Corina - Monica, Posea Mircea – Ciprian, Zoican Adrian, Pitiș Cornel, Vioiu Cristinel 

- Nicolae. 

La lucrările şedinţei mai participă domnul Mihai – Laurențiu Gavrilă – 

Secretarul General al Județului Buzău, doamna Oprea Mirela – Director executiv – 
Direcția juridică și administrație publică locală și domnul Ciolan Liviu – 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 ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 347 din 8 decembrie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineața! 

Prin Dispoziţia nr. 347 din 8 decembrie 2022, am convocat astăzi, 15 
decembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 32 de consilieri județenii și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
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Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din data 

de 24 noiembrie a.c. și al ședinței extraordinare de îndată din data de 29 
noiembrie, care au fost afişate pe site-ul propriu.  

 
Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 32 

de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

 

Vă informez că am retras de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre de la 
punctul 6 - Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Teatrului „George Ciprian” Buzău, motivat de nepublicarea încă a hotărârii de 
Guven privind repartizarea unor sume instituțiilor de spectacole. 

 
Ca urmare, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 
PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

 

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2022 pe 

cele două secțiuni; 

2. Repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022, 
corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului 

Județean; 

3. 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 5; 

4. Aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2022; 

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

Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

6. Rectificarea a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

7. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2023; 

8. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi 

pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău; 
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9. Stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor 

bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău, de persoane fizice; 

10. Aprobarea susținerii financiare a unor persoane fizice aflate în risc 

maxim de vulnerabilitate socială; 

11. Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice 

al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022; 

12. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din 
domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a 

imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada Horticolei nr. 52, județul 

Buzău; 

13. Aprobarea solicitării de dare în administrarea Consiliului Județean 
Buzău a unor sectoare din drumurile de interes local DC 64 și DE 1, aflate în 

administrarea Consiliului Local al comunei Siriu; 

14. Stabilirea destinației imobilului proprietate publică a Județului Buzău, 

aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56; 

15. Aprobarea dării în folosința gratuită a Inspectoratului Județean de 

Poliție Buzău a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat în 

municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 8-10 precum și a unui bun mobil; 

16. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102 F km 8+900, 

satul Policiori – extravilan – comuna Scorțoasa”, județul Buzău; 

17. Reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de 

implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

18.  Aprobarea Protocolului-cadru al colaborării Consiliului Județean Buzău 
cu unele Unități Administrativ-Teritoriale pentru înființarea de Centre Comunitare 

Integrate; 

19. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean 

Buzău; 
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20. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău – formă actualizată; 

21. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii 

pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău - formă actualizată; 

22. Stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și 
personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău 

– familia ocupațională „Administrație” 

23. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de  Evidență a 

Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”; 

24. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”; 

25. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual – familia 
ocupațională „Administrație” pentru instituțiile publice de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Județean Buzău; 

26. Validarea Dispoziției nr. 345/2022 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Buzău pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr.269/2022. 

 

* 

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

în comisiile de specialitate, respectiv: 

27. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.278/2022 pentru 
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 11 – Turism și Cultură, 

Investiția I.4.; 

28. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului 

Județean Buzău; 
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29. Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al 

Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023; 

30. Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al 

Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023. 

 

Supun aprobării ordinea de zi: 
 

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

 
* 

 
Vă informez că la finalul ședinței vom avea o festivitate dedicată Spitalului 

de Boli cronice Smeeni și personalului medical. 

 
* 

*     * 
 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu 
al județului Buzău pe trimestrul IV 2022 pe cele două secțiuni.  

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 
2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind repartizarea impozitului pe 

venit încasat suplimentar pe anul 2022, corespunzător cotei de 6%, reprezentând 

fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean. 
 

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

 
* 

*     * 
 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 5. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
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4. Supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a XI-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.  

 
* 

*     * 
 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea a IV-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 de 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). 

* 
*     * 

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

 
* 

*     * 
 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de 
nivel judeţean pentru anul 2023. 

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

30 de 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). 

* 

*     * 
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8. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale 

produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2023 
la nivelul Judeţului Buzău. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 
9. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea plății unor 

recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul 
județului Buzău, de persoane fizice. 

 

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

* 
*     * 

 
10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare 

a unor persoane fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate. 
 

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

 
* 

*     * 
 

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 

II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 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.  
 

* 
*     * 

 
12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Buzău de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul 
public al județului Buzău a imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada 

Horticolei nr.52, 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.  
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13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de dare în 

administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din drumurile de interes 
local DC 64 și DE 1, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Siriu. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului 
proprietate publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada 
Horticolei nr. 56.  

 

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

 
* 

*     * 
15. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosința 

gratuită a Inspectoratului Județean de Poliție Buzău a unei suprafețe construite 
suplimentare din imobilul situat în municipiul Buzău str. Chiristigii nr. 8-10 precum 

și a unui bun mobil. 
 

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

 
* 

*     * 

 
16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste 

pârâul Sărățel pe DJ 102 F km 8+900, satul Policiori – extravilan – comuna 
Scorțoasa”, 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.  
 

* 
*     * 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 

investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 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.  
 

(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 votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru 
al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele Unități Administrativ-Teritoriale 

pentru înființarea de Centre Comunitare Integrate. 
 

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

 
* 

*     * 
 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate 
a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic 

(CTE) din cadrul Consiliului 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.  
 

* 
*     * 

 
20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 

21. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 
personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău - formă actualizată. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 
32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
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22. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”. 

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 
23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Direcției Județene de  Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională 

„Administrație”.  

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

32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 
24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia 

ocupațională „Administrație”.  
 

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

 

* 
*     * 

 
25. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual – familia ocupațională „Administrație” pentru 
instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului 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.  
 

* 
*     * 

 
26. Supun votului proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 

345/2022 a Președintelui Consiliului Judeţean Buzău pentru stabilirea unei măsuri 

în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

31 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

(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). 
* 

*     * 
 

27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 278/2022 pentru 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 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. 

 
Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Vreau să explic invitaților noștri: noi 

suntem operativi pentru că toate proiectele de hotărâre se discută și se analizează 
în comisiile de specialitate, iar aici doar ne exprimăm votul. 

Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre vreau să vă spun că este un program 
din bani europeni pe Planul National de Redresare și Reziliență și a trebuit să facem 

un parteneriat cu județele vecine, Prahova și Vrancea. Se va realiza pentru prima 
dată aproximativ 130 km de piste de biciclete pe drumurile județene. Sunt 10 

milioane de euro care vin de la Uniunea Europeană prin Planul National de 
Redresare și Reziliență. Este un început bun. 

Vă mulțumesc! 
 

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

aprobat cu 32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

* 
*     * 

 
28. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

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

Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost 
aprobat cu 32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
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29. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea formei inițiale a 
Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 

2023. 
 

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

 
* 

*     * 
 

30. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei inițiale a 
Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 

2023. 
 

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

31 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 

(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). 
 

* 
*     * 

 
Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - La câțiva kilometri de Buzău este o 

comună mare și frumoasă, comuna Smeeni, acolo există un spital vechi care între 
timp a suferit transformări. Vedeți ce înseamnă că acolo unde există dragoste față 

de oameni, unde există profesionalism, așa o mână de oameni absolut deosebiți, 
pot să realizeze lucruri mari pentru oamenii care sunt în suferință. Pentru acest 

lucru aș vrea să le mulțumim celor care se ocupă de Spitalul Smeeni și nu în ultimul 

rând administrației și domnului primar pentru că găsesc resurse ca spitalul să 
funcționeze la parametri normali. Este un lucru senzațional ce se întâmplă acolo, 

prin devotament și muncă managementul și cadrele medicale au reușit să facă o 
unitate spitalicească care, spun eu, este etalon pentru județul Buzău și practic când 

intri acolo chiar te simți ca într-o unitate spitalicească la nivelul anilor 2022 – 2023 
și pentru asta o să ne ridicăm toți în picioare și o să aplaudăm. 

Din partea noastră, consilierii județeni și aparatul propriu al Consiliului 
Județean, simbolic, o să ofer câte o diplomă de excelență tuturor medicilor de la 

Spitalul Smeeni și bineînțeles câte o diplomă de merit celor care astăzi nu au putut 
fi aici cu noi, personalului din spital. 

* 
Urmează festivitatea dedicată Spitalului de Boli cronice Smeeni. 
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Domnul Ion Andrei – primar comuna Smeeni: - Mulțumesc mult tuturor, 

Sărbători cu bine. Aș vrea să mulțumim domnului deputat Romeo Lungu, care a 
făcut posibilă o finanțare din bugetul național de un milion de lei, noi aveam o 

cofinanțare de un milion patru sute, sperăm ca anul viitor să obținem și cei patru 
sute cu ajutorul dumneavoastră. 

 
Doamna Dobrescu Marilena – manager Spitalul Smeeni: - Vă mulțumesc 

pentru aprecieri. Cei care ne cunosc, știu că facem totul cu drag și cu chef de 
treabă și  este o surpriză acestă evaluare publică a muncii noastre. Planurile pentru 

anul viitor sunt dezastruos de mari, pentru că avem în proiect și reabilitarea 
spitalului vechi în afară de baza de tratament care se construiește și construirea 

unui nou corp de clădire pentru servicii medicale spitalicești. 
 

Domnul Popa Constantin: - Voiam să îi spun doamnei manager că din 

bugetul pe care îl avem la Consiliul Județean, și nu mă îndoiesc că domnul 
Președinte și  colegii mei ar fi de acord, conform unui amendament să primiți de 

la noi, pentru faptele dumneavoastră, o mică premieră.  
 

Domnul Petre – Emanoil  Neagu: - Până la Crăciun uit, glumesc, dar 
vom analiza dacă avem cadru legal. 

 Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, vă mulţumesc pentru 
colaborarea din acest an. Doresc să vă transmit dumneavoastră, dragi colegi, 

precum şi celorlalte persoane prezente: „Să aveţi Sărbători frumoase şi 
liniştite alături de cei dragi, iar Noul An 2023 să fie mai bun pentru noi 

toţi. La mulţi ani!” 
Vă invit să îi întâmpinăm pe colindători în fața sediului Consiliului Județean 

Buzău. 

 

    PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                        MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
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