
coNsr|-rul JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinari a

Consiliului Iudetean Buziu
din data de 30 mai 2013

Lucr5rile Sedintei sunt conduse de domnul Marian - Clistinel Bigiu -
Pregedintele Consiliului ludetean Buz5u.

l-a Sedint5 participS: vicepregedintii Consiliului Judetean Buziu - Neagu
Petre - Emanoil gi Romanescu Cristinel Si consilierii judeteni: Baciu Gabriel -
Paul, Bodea Gheorghe, Ghinioiu Constantin, David Stefan, Diaconilt Cornel,
Dr;goi Emilian, Dumitra9cu Eduard - Calin, Dobric5 Dumltru, Ghiveciu Adrian
- Iulian, Alexandrescu Gabriel - Adrian, M5ntoiu lon, Muzgoci Doru, Nedelcu
Grigore, PSle D6nut, Petre Adrian - Robert, Popescu D. Ion, Pitigoi Robert -
Ionu!, Stoian Florina, Toni Viorel - L-ary, Tudor Mariana - Carmen, Tdnase
Valentin, Tircavu Marius, Vlad George - Aurelian, Carpen Claudiu, Stbnciuc
Aurel, Mocanu Viorel, Panait Eliza Mariana, Vlase Gheorghe-

Au absentat motivat: Bxdulescu Dorin - Valeriu, Florescu Raul - Ioan.

La lucrdrile Fedintei mai particip5 domnul Mihai - Laurentiu GavrilS -
Secretarul Judegului Buz5u, doamna Oprea Mirela - director executiv Direqia
Juridic5 Si Administratie PublicS LocalE.

De asemenea, la lucr;rile Sedintei sunt prezenli reprezentanli ai presei.
radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Domnii consilieri au fost convocali la gedinta ordinarb in baza
Dispozitiei Pre9edintelui Consiliului ludetean Buz5u
nr. 92/22.05.2013.

LucrSrile Sedintei sunt deschise de domnul Marian Cristinel Bigiu -
Pregedintele Consiliului Judetean care a spus:

- Buni dimineaga Si bine agi venit la Sedinga ordinare din 25 aprilie

Conform prevederilor legale, prin Dispozitia nr. 92 din 22 mai 2013,
am convocat Consiliul judetean ast5zi, 30 mai a.c., in gedinlS ordinarE.

La gedingd sunt prezenti 29 de consilieri judegeni.
Lipsesc 3 consilieri judeleni ( B5dulescu Dorin - Valeriu , Florescu Raul

- Ioan Si Dobric5 Dumitru care ins6 a venit inainte de a se supune la vot
proiectul de hotirire cu num5rul 4 de pe ordinea de zi)

Sedinga este legal constituitd gi igi poate desfiigura lucrbrile.



Mai int6i, vE supun aprobSrii prin vot procesul-verbal al Seiintei
ordinare a Consiliului Judelean BuzAu din data de 25 aprilie a.c., care a fost
afigat pe site,

supus la vot, procesul - verbal din data de 25 aprilie 2013 a fost
aprobat cu 30 de voturi -pentru" de cei 29 de consilieri judeteni prezenti la
geding5 9i Presedintele Consiliului Judetean Buzeu.

Cu privire la ordinea de zi pentru gedinta de ast6zi, vE informez cE am
retras proiectul de hoterere privind lista asocialiilorfundatiilor c6rora li se
acord5 subvenlii de la bugetul propriu al judetului Buz5u in anul 2013 pentru
activit5ti de asistent5 socialS. conform Legii nr. 3411998, motivat de faptul
ci orocesul de evaluare este in curs.

Ca urmare, vd propun urmatoarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND:

1, Aprobarea contului de execugie a exerciliului bugetar al judetului
Buz5u pe anul 2012;

2. Rectificarea I a bugetului propriu al judetului Buz5u pe anul 2013;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2013 al
Spitalului Judetean de Urgen$ Buz5u;

4, Repartizarea unor sume din fondul de rezerv6 bugetar5 prev5zut in
bugetul propriu al judetului Buz5u pe anul 2013;

5, Aprobarea documentatiilor tehnico-economice - faza Proiect tehnic -
pentru proiectele -Managementul conseruativ ti participativ al sitului
ROSCI0790 PENTELEU" 9i respediv -Managementul conseNativ Si
participativ al sitului ROSCI0229 SIRfU" promovate in cadrul Pmgramului
Operational Sectorial MEDIU 2007-2013, Axa prioritar5 4 "Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru proteqia naturii";

6. Modificarea componenlei nominale a Comisiei pentru prote4ia
copilului Buzeu;

7. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi contractuale de execugie
din statul de fun4ii al aparatului de specialitate al Consiliului ludetean
Buzdu;

8, Aprobarea completErii structurii organizatorice a Spitalului Judelean
de Urgent5 BuzEu;



9. Aprobarea infiintarii Serviciului de management al calit5gii serviciilor
medicale in cadrul Spitalului Judetean de UrgentE BuzSu ti a Regulamentului
de organizare gi funqionare;

1(,. Modificarea nivelului unui post din statul de funqii al Centrului
Judetean de Cultur5 9i Arti BuzEu;

11. Aprobarea organiz5rii concursului de proiecte de management la
Centrul ludelean de Cultur5 gi Arte Buzbu;

12. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public
judegean de persoane prin curse regu]ate speciale operatorului de transport
SC DORION TMNSPORT SRL;

13. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public
judegean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport
SC TMNS GHICA SRL;

14. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport
INFOTRANS SRL;

15. tnlocuirea autovehiculului nominalizat oentru cursa reoulat5
specialS pe traseul Movila Banutui - BuzEu Si retur, operator de transp;rt SC
DOBRE TMNS 2OO5 SRL;

16. inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulat5
specialS pe traseul Buzeu - Movila Banului gi retur, operator de transport SC
DOBRE TMNS 2OO5 SRL;

II, I{OTE INFORMARI INTERPELiRI

Suplimentar, vE propun completarea ordinii de zi in regim de urgen!5
cu proiectul de hot5r6re privind actualizarea bugetelor proiectelor ,,Proteqia
Si promovarea biodiversit5lii sitului ROSCI0229 SIRIU" Si respectiv -Protectia
9i promovarea biodiversitagi sitului ROSCI0190 PENTELEU" promovate in
cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU 2007 - 2013, Axa prirl[itar5
4 ,,Implementarea sistemelor adecvate de management pentru prqfeclia
naturli". ;l

Supun aprob5rii ordinea de zi astfel completatS:

SupusS la vot, ordinea de zi astfel completat5 a fost aprobat5 cu 30 de
voturi -pentru" de cei 29 de consilieri judeleni prezenli la gedin!5 gi
Presedintele Consiliului Judegean Buzeu.

Proiectele de hotiirdre inscrise pe ordinea de zi astfel aprobatS, au fost
analizate Si discutate ?n gedintele comisiilor de specialitate.



1. Supun votului proiectul de hotdrdre privind aprobarea contuloi de
execulie a exerciliului bugetar al judetului Buz5u pe anul 2012.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 30 de voturi .pentru" de cei 29 de consilieri judeteni prezenli 9i
Pre9edintele Consiliului Judegean BuzEu.

2, Supun votului proiectul de hot5r6re privind Rectificarea I a bugetului
propriu al judetului Buz;u pe anul 2013.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 30 de voturi ,,pentru" de cei 29 de consilieri judeteni prezenli gi
Presedintele Consiliului Judetean Buz5u.

3. Supun votului proiectul de hotirire
de venituri 9i cheltuieli pe anul 2013 al
BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de
aprobat cu 30 de voturi .pentru" de cei 29
Pregedintele Consiliului Judetean Buz6u.

privind Rectificarea I a bugetului
Spitalului Judetean de Urgente

hot5rSre, supus la vot, a fost
de consilieri judeleni prezenti Si

4. Supun votului proiectul de hot5rere privind repartizarea unor sume
din fondul de rezerv5 bugetar5 prevbzut in bugetul propriu al judelului Buzdu
De anul  2013.

Doamna Stoian Flo.ina: - Domnule Pregedinte, vreau si vi intreb
dac5 este vorba doar de reDartizarea unei sume oentru inleturarea efectelor
produse de inundalii la C5negti?

Domnul Marian - Cristinel Bigiu: - Nu.

Doamna Stoian Florina: - Ali cuplat 5i cu suma pentru M5gura
pentru sustinerea Asocialiei Grupului de Acgiune LocalS Ungurlu - BuzSu?

Domnul Marian - Crastinel Bigiu: - Este vorba despre repartizarea
unei sume pentru alunec5rile de la CEneSti Si este vorba gi despre acordarea
unei sume de 100.000 lei pentru suslinerea Asociatiei Grupului de Actiune
LocalS Ljnguriu - BuzSu ,,GAL Colinele Buz6ului". Nu au posibilitatea sA se
finanleze.

Este un proiect final de peste 3 milioane de euro, in prima etape este
vorba de aproximativ 100 mii euro pentru fiecare localitate. S-au f5cut
cbminele culturale, s-au modemizat grSdinitele. s-au luat utilaje.



Doamna Stoian Florina: - Numai cd de data aceasta suma nu se
intoarce.

Domnul llarian - Cristinel Bigiu: - Da. banii nu se intorc.

Doamna Stoian Florina: - Nevoile sunt mari oentru toate
comunit5tile. La noapte vine o vijelie. avem atAtia bani s5-i sustinem pe to!i?
Avem o rezervd in acest sens?

Domnul ilarian - Cristinel Bigiu: - S-au dus la Cetina 600.000 lei
bani care se intorc. s-au dus la Sepoca 200.000 lei care se intorc. Lop5tari
L.t73,t27 lei, PenEtSu 29.563 lei Si Cenesti 40.000 lei bani care se vor
intoarce printr-o Hotdrare de Guvern. Sunt doar acestia 100.000 lei la
MSgura care nu se mai intorc. Noi ii ajutim cu 100.000 lei 9i ?n prim6 faz5
sunt peste 500 mii euro in proiecte pentru comunitate,

Doamna Stoian Florina3 - Avem rezerye in ceea ce privegte
legalitatea acestui lucru.

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot6r6re, supus la vot, a
fost aprobat cu 24 de voturi -pentru" de cei 31 de consilieri judeleni prezenli
Si Pregedintele Consiliului Judetean Buziu gi 7 .impotrivS" (Stoian Florina,
Vlad George - Aurelian, Nedelcu Grigore, Carpen Claudiu, StAnciuc Aurel,
Mocanu Viorel. Panait Eliza Mariana)

5, VE supun votului proiectul de hotbrare privind aprobarea
documenta$iilor tehnico-economice - faza Proiect tehnic - pentru proiectele
,,Managementul conservativ 9i participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU"
ti respediv -Managementul conseruativ Si pafticipativ al sitului ROSCI0229
SINU" promovate in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU 2007-
2013, Axa prioritar5 4 'Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protectia naturii".

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot,a fost aprobat
cu 31 de voturi "pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 5i
Pregedintele Consiliului ludelean BuzAu,

6. Supun la vot proiectul de hotiirdre privind modificarea componentei
nominale a Comisiei pentru protedia copilului Buz;u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenli gi
Pregedintele Consiliului Judetean Buzeu.



7, Supun votului proiectul de hotdrAre privind aprobarea modifie6rii
nivelului unor posturi contractuale de executie din statul de fun4li al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rare, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 9i
Pregedintele Consiliului ludelean Buz5u.

8, Supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea completErii
structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgentb Buzbu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rare. supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi.pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli 9i
Pregedintele Consiliului Judelean Buztu.

9. La proiectul de hot5rere privind aprobarea infiinterii Serviciului de
management al calitiil i i serviciilor medicale in cadrul Spitalului Judelean de
Urgent6 Buz5u gi a Regulamentului de organizare 9i fun4ionare.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi -pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 9i
Presedintele Consiliului Judegean BuzEu.

10. Supun votului proiectul de hotiirSre privind modificarea nivelului
unui post din statul de tuneii al Centrului Judelean de Cultur; 9i ArtE Buzeu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotSrare, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi -pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 9i
Pregedintele Consiliului Judelean Buz5u.

11. Supun votului proiectul de hotirdre privind aprobarea organiz5rii
concursului de proiecte de management la Centrul Judegean de Cultur5 9i
ArtS BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 9i
Pregedintele Consiliului Judetean Buzdu.



12. Supun la vot proiectul de hoterare privind atribuirea licentei de
traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin
curse regulate speciale operatorului de transport SC DORION TRANSPORT
SRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti gi
Presedintele Consiliului Judetean BuzEu.

13, Supun la vot proiectul de hotar6re privind atribuirea licenlei de
traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin
curse regulate speciale operatorului de transport SC TRANS GHICA SRL.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenli gi
Presedintele Consiliului Judetean BuzEu.

14. Supun votului proiectul de hot6r6re privind atribuirea licentei de
traseu pentru efectuarea transportului public judegean de persoane prin
curse regulate speciale operatorului de transport INFOTRANS SRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi .pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti gi
Presedintele Consiliului Judegean Buzdu.

15. Supun votului proiectul de hoGr6re Drivind inlocuirea
autovehiculului nominalizat pentru cursa regulat5 specialS pe traseul Movila
Banului - BuzSu gi retur, operator de transport SC DOBRE TRANS 2OO5
SRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotdrere, supus la vot, a fost
aprobat cu 31 de voturi ,,pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti Si
Pregedintele Consiliului ludetean Buz5u.



16. Supun votului proiectul
autovehiculului nominalizat pentru cursa
- Movila Banului gi retur, operator de
SRL.

Nu au fost interventii- Proiectul
aprobat cu 31 de voturi 

"pentru" 
de cei

Presedintele Consiliului Judetean BuzEu.

de hotirare orivind inlocuirea
regulatt specialS pe traseul Buz5u

transport SC DOBRE TRANS 2005

de houirare, supus la vot, a fost
30 de consilieri judeteni prezenti 9i

17. Supun votului proiectul de hot5rere privind actualizarea bugetelor
proiectelor ,,Proteqia 9i promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 SIRIU"
9i respectiv ,,Proteclia gi promovarea biodiversitStii sitului Rosclo190
PENTELEU" promovate in cadrul Programului Operalional Sectorial MEDIU
2OO7 - 2013, Axa prioritarS 4 .Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protedia naturii",

Nu au fost interventii. Proiectul de hot6rare, supus la vot. a fost
aprobat cu 31 de voturi "pentru" de cei 30 de consilieri judeleni prezenti 9i
Presedintele Consiliului Judegean Buzdu.

II. VE supun atenliei Nota privind solicitarea Inspectoratului Judelean
de Politie de colaborare cu Consiliul ludetean Buziu in vederea organiz5rii a
trei ghisee pentru eliberarea cazierului judiciar in municipiul Rm. Serat 5i
oragelor Pogoanele ti PSt6rlagele, pe care ali discutat-o gi in comisii. VE
consult dac5 sunteti de acord s5 sustinem financiar acest demers?

Nu au fost interventii. Nota, supus; la vot, a fost aprobati cu 31 de
voturi -pentru" de cei 30 de consilieri judeteni prezenti 9i Pregedintele
Consiliului Judelean Buziu.

Domnul Marian - Cristinel Bigiu: - Ag dori s5 vE mai relin pulin
atentia. Am invitat-o la Sedinte pe doamna Monalisa Ple9ea. Este vorba
despre activitSli pe care dorim sb le desfSgur6m in data de 1 iunie. cu ocazia
zilei Cooilului. Vrem ca cei mici sE se ooaH bucura de ziua lor cAt mai
interesant, cat mai variat. Am avut disculii cu Patriarhia, Politia, cu Dlreclia
GeneralS de Asistenl6 Social5 Si Proteqia Copilului, cu Centrul Francofon,
Centrul de cultur5 9i media localS. Am fost plbcut surprins sE vbd ce toatS
lumea a dorit sd se imDlice in acest Droiect.



SSmbdtE se vor desftigura 6 activitdti destinate copiilor. Poate inc5 nu
este totul perfect in judetul BuzEu dar de noi depinde se modific5m toate
acestea, cu tolii triim gi muncim aici.

In ceea ce prive$te activit6tile, am s-o rog pe doamna Plegea 9i pe
domnul Petre sE ne vorbeasc5 despre partea tehnice.

Doamna ilonalisa Plegea: - BunE ziua stimati consilieri judeteni.
Proiectul acesta este propus pentru prima datS in Buz6u gi doregte sd creeze
o zi exceptionalS pentru noi 9i mai ales pentru copii. Tara CopilSriei Si-a
propus de la ?nceput sE uneascb eforturile tuturor institutiilor, asociatiilor
implicate in activitSlile educationale, De aceea, alaturi de Consiliul Judelean
care finanteaz5 acest proiect, vor participa reprezentanti de la Palatul
Copiilor, Direqia GeneralS de Asisten!; SocialS 9i ProtecJia Copilului Buz6u,
Arhiepiscopia Buz6ului gi Vrancei pentru prima dat6, Inspectoratul Judelean
de Polilie, Centrul de Cultur; ti Artd Buz5u Si alte asocialii. In acest sens,
pentru a asigura o unitate dar gi o diversitate, am propus mai multe centre
de activit5gi in locatii diferite 9i la ore diferite la care s-au inscris copii din
uniHtile gcolare din oragul Buzdu dar gi copii din judetul Buzdu de la
Pogoanele, l'integti, Viperesti 9i Rm. sdrat.

Aeiunile vor debuta la ora 9m cu activitttile sportive. l-a ora 1000 in
Parcul Tineretului se va desf5sura centrul de activit6ti educative - CopilSria
in sigurantS, alSturi de Inspectoratul Judelean de Politie. dup5 o sesiune
interactivA de informare 9i apoi o demonstratie a forlelor speciale de
interventie din cadrul Inspectoratului Judelean de Polilie. La Arhiepiscopia
Buz5utui Si Vrancei activit5tile vor incepe sambdtb la ora 1030 printr-un
TE DEUM urmat de activit5ti de crealie arti$ice, urmSnd ca lucr5rile s5 fie
expuse in Catedrala Patriarhale. La ora 1100 vor incepe activit5tile la Palatul
Copiilor - Povegtile copilSriei unde invitata este doamna Passionaria
Stoicescu, un nume cu care ne mendrim noi buzoienii. AlSturi de multi copii
din judetul Buzeu vom face o -Poveste fir5 sfargit".

Dupd amiaz6, la ora 16@, in Parcul Crang se va desf5sura centrul de
activitSli tradilii 9i obiceiuri, iar la ora 18@ un spectacot de muzicS prezentat
de copii 9i pentru copii.

Tuturor participantilor le vom oferi tricouri, diplome, baloane, c54i,
pr6jituri, sucuri.

VE multumim foarte mult Si vE asteptem cu drag alSturi de copii
dumneavoastrS.

Domnul Petre Adrian: - Buni ziua. in continuare, permiteti-mi si vE
prezint programul de desfSgurare a celorlalte activit6ti din acest proiect-
Avem activitatea Spodurile copil6riei. activitate inceput5 acum o luni, la
care particip5 elevi din toate comunele judetului. Avem fotbal. handbal,
baschet, tenis de mas6, atletism ( cros), inot 9i ciclism.

Aga cum am spus, aceste activit5ti au Tnceput acum o lund cu etapa pe
comune. etapa pe zone, etapa pe semifinale iar sAmbdtd finatele. La ora 9oo,
pe terenul Calcetto semifinala gi finala la fotbal, la ord 10@ va incepe
activitatea de handbal la Scoala 11. tot la ora 10m activitatea de baschet la
Scoala 15 9i tenis de mas5 la sala Clubul Sportiv Municipal.



Crosul va incepe la ora 900 din faga Consiliului ludelean, traseul
Bulevardul N. BSlcescu - Parcul Crang - Helegteu cu sosire la Consiliul
Judelean. Activitatea 

"C-o-pil5rie Si traditii buzoiene" va avea loc in parcul
Crang la foigor la ora 16w unde copii de la Palatul Copiilor, Centrul judelean
de creatie ti Scoala popular6 de arte vor prezenta unele activit5ti cu teme
populare.

De miercuri, a inceput un proiect,,Filmul copilSriei" - filmul .Cartea
Junglei". Sunt 14 proieeii,4 pe zi 9i este destinat elevilor din ctasele I- IV,
copiilor din gredinite 9i grupe preg5titoare.

Domnul Marian - Cristinel Bigiu: - Doamnelor/domnilor consilieri
judeleni sunteti invitati sE participati la toate aceste evenimente.

Domnul Bodea Gheorghe: - Este o initiativ6 foarte bun5 dar in
parteneriatul acesta nu am auzit de institulia Inspectoratului Scolar.

Doamna Plegea Monalisa: - Este 9i Inspectoratul Scolar, md scuzati.
Mai este Si Crucea Rogie implicata in acest proiect.

Domnul Marian - Cristinel Bigiu: - Dacb nu mai sunt alte
intervengii, declar inchise lucr6rile gedingei noastre de astezi.

Lucr5rile gedinlei au luat sfersit.

PRE9EDINTE,

STINEL BiGIU

SEGRETARUL JUDETULUT BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRIIj
\

r\^.r_^\.-

Verificat,
Diredor executiv"'vrw


