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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 28 februarie 2023 

 

 
 

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, Dimitriu Costel, Scîntei Faustin – Doru, Petre 

Mirela, Buşcu Alexandru, Enescu Liviu – Adrian, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, 

Iacob  Cristina – Iuliana, Rânja Paul - Eugen, Manolache Valentin, Iuga Ionuț – 
Ciprian, Barbu Valentin, Mocanu Viorel, Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă 
Marian, Corcodel Claudiu, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ - Sebastian, Holban Corina 

- Monica, Posea Mircea – Ciprian, Zoican Adrian, Pitiș Cornel, Vioiu Cristinel - 
Nicolae, Popa Constantin, Munteanu Ştefăniţă, Bogdan Ion, Ghiveciu Adrian - 

Iulian, Mărgărit Georgian. 

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 Mihail – 

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. 55 din 21 februarie 2023. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineața! La mulți ani doamnelor pentru ziua de 1 Martie. 

Prin Dispoziţia nr. 55 din 21 februarie 2023, am convocat astăzi, 28 februarie 

a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

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

 

 



2 

 

 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 
Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal ale şedinţei ordinare din data 

de 27 ianuarie 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. 

* 

Ca urmare, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 
 

1. Aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului 

propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2022 – formă actualizată 1; 

2. Aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 
2023; 

3. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

4. Stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor 
bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice; 

5. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 
pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru 

domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău 

pentru anul 2023; 

6. Aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive 

dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret 

conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023; 

7. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a 

etapei zonale a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală precum și a 

unor concursuri școlare; 

8. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.215/2019 privind 

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții - 

anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, 
Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Buzău; 
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9. Actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.121 din 26 mai 

2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public 
al județului Buzău și aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de dare în 

administrarea temporară a bunurilor; 

10. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor 
construcții - anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în 

municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea 

Consiliului Județean Buzău; 

11. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului 

Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei 
- Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău; 

12. Aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor 

spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

13. Aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului 

de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată; 

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului 

Judeţean de Urgență Buzău; 

15. Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al 
Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 

16. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca 
județeană „Vasile Voiculescu” Buzău; 

17. Aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale 2022 – 2027 - formă actualizată - și a Planului 

anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023; 

18. Aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în 
parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului 

„Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023; 
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19. Aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru 
realizarea obiectivului de investiții  „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – 

Varianta de ocolire Vernești”; 

20. Actualizarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a 

consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău 

şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Sud-Est pentru Situații de Urgență; 

22. Modificarea Programului de transport pe grupa de trasee 01, Anexa nr. 
2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane 

în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău 
nr.21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Sav 

Trans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere 

Transrodica SRL. 

23. Aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ 
preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” în cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență; 

24. Aprobarea numirii unui nou auditor financiar și încheierea unui contract 

de audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău; 

25. Aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”; 

II.RAPOARTE, BULETIN   INFORMATIV 

1. RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul 
Consiliului Județean Buzău, în anul 2022; 

2. RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie 

– decembrie  2022; 

3. BULETIN   INFORMATIV cuprinzând informații de interes public, conform 

Legii nr. 544/2001, pentru anul 2023. 

* 
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Supun aprobării ordinea de zi: 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” și 

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 

*     * 

 
1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 

2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1.  
 

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

cu 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 

„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 
Alexandru Ioan- Cristian). 

* 
*     * 

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

bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 

„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 
Alexandru Ioan- Cristian). 

* 
*     * 

 
3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău. 
 

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

cu 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 
„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 

Alexandru Ioan- Cristian). 

* 

*     * 
4. Supun votului 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 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 din 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.22/2023 pentru aprobarea Programului 

anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, 

tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023. 

 

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

30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
(domnii Petre Adrian - Robert și Rache Aurelian Felix nu au participat la vot 

fiind sub incidenţa art. 228, alin. (1) lit. „f” respectiv lit. „a” din Ordonanța de 

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

* 
*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiilor de 

finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru 
activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău 

nr.22/2023.  

 

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

(domnii Petre Adrian - Robert și Rache Aurelian Felix nu au participat la vot 
fiind sub incidenţa art. 228, alin. (1) lit. „f” respectiv lit. „a” din Ordonanța de 

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

* 

*     * 
7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării 

nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei 
Naționale de Interpretare Instrumentală precum și a unor concursuri școlare. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 

* 
*     * 

8. Supun votului proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat a unor construcții - anexe la imobilul proprietate publică 
a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 26 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 

„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 

Alexandru Ioan- Cristian). 

 

(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). 

* 
*     * 

 

9. Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea 

solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău și 
aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de dare în administrarea 

temporară a bunurilor. 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 „abțineri” 
(Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, Alexandru Ioan- 

Cristian). 
* 

*     * 

 
10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat a unor construcții - anexe din imobilul 

proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău. 

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

32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

*     * 

 
11. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren 

situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei - Lot 7 aflat 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 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 „abțineri” 

(Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, Alexandru Ioan- 

Cristian). 
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12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii 
de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea 

publică a județului Buzău și administrarea 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). 

* 

*     * 
13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgență Buzău – formă actualizată.  
 

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). 

* 

*     * 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean 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). 

* 

*     * 
 

15. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău. 
 

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

cu 26 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 

„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 

Alexandru Ioan- Cristian). 
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16. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 
evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” 

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 aprobarea Planului de 
implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022 – 

2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 

2023. 
 

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

 
* 

*     * 
 

18. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării de 
către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru 

viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și 
posibilitate” – 01 aprilie 2023. 

 
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 Acordului de 

Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA 
– Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-

Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții  „Creșterea 

siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”. 

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

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

 
* 

*     * 

 



10 

 

20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 33/2022 privind completarea și 
actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean. 

 

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

cu 28 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 „abțineri” 

(Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, Alexandru Ioan- 
Cristian). 

* 

*     * 
 

21. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea unui mandat 

special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență. 
 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

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

 
* 

*     * 
 

22. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de 
transport pe grupa de trasee 01, Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a 
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 21612/29.12.2022, încheiat 

cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Sav Trans SRL, NCA&Lascu 
Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL. 

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

cu 27 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 „abțineri” 

(Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, Alexandru Ioan- 
Cristian). 

 

(domnul Bîrlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. 
(1) lit. „f”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 

* 

*     * 
 

23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 

proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 
pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe 

din Județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.  
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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. 

* 

*     * 

 

24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii unui nou 

auditor financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea 

„Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău.  
 

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

cu 26 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău și 4 voturi 
„împotrivă” (Popa Constantin, Corcodel Claudiu, Holban Corina-Monica, 

Alexandru Ioan- Cristian). 

* 

*     * 
 

25. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea dizolvării, 
lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”. 
 

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

 
* 

*     * 
 

II. La punctul al II-lea al ordinii de zi, vă supun însușirii: 
 

1.  RAPORTUL DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul 
Consiliului Județean Buzău, în anul 2022. 

 

Nu au fost intervenţii. RAPORTUL DE EVALUARE, supus la vot a fost însușit 
cu 32 de voturi ”pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 
 

2. Vă supun însușirii RAPORTUL SEMESTRIAL privind activitatea de 

soluționare a petițiilor iulie – decembrie  2022. 

 
Nu au fost intervenţii. RAPORTUL SEMESTRIAL, supus la vot a fost însușit 

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

 
 

* 

*     * 
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3. Vă supun însușirii BULETINUL  INFORMATIV cuprinzând informații de 

interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2023. 

 

Nu au fost intervenţii. BULETINUL  INFORMATIV, supus la vot a fost însușit 

cu 32 de 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 

 

 

 

    Verificat, 

Mirela Oprea 

 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                          Șulă Steliana, Ardeleanu Andreea 

 


