coNsrlrul

JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL

incheiat in gedinga extraordinard
Consiliului Judetean Buz5u
din data de Ol noiembrie Z,OLG

Lucr5rile gedintei sunt conduse de domnul Petre
-Pregedinte al Consiliului Judetean Buz6u,

-

a

Emanoil Neagu

La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Jude!e,an Buzbu domnul
Petre Adrian - Robert 9i domnul Lungu Romeo-Daniel; consilierii judeleni:
Alexandrescu Gabriel, Bogdan Ion, Baciu Gabriel Paul, BirliS Marian, Buiada
Petre, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian, Diaconi!5 Cornel,
Enescu Liviu - Adrian, Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru

Aurel, Holban corina-Monica, Muzgoci constantin Doru,

Mateegescu

Ioan-Caton, MEntoiu lon, Mbr5cine Nicolae, Mocanu Viorel, Nicoar5 Silviu,
Nicolae lon, Panait Mariana Eliza, Pitig cornel, popescu D, Ion, pricop
Karmencita, R6nja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolere, Zoican Adrian.
Absenteaz5 motivat doamna Babiuc Emilia,

La lucrdrile gedintei mai participE domnul Mihai - Laurenliu GavrilS Secretarul Judetului Buzbu, doamna Oprea Mirela director executiv la
Directia Juridic5 gi Administratie Public5 LocalS,

in calitate de invitali participS: domnul Popa Adrian.- reprezentant al
A&C AUTOPETROL SRL 9i domnul Manea Laurenfir.l primar al comunei
Sdpoca.

De asemenea, la lucr5rile gedintei sunt prezenli reprezentanli

presei, radiourilor gi posturilor locale de televiziune,

ai

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 extrerordinarb in baza
Dispozitiei Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr. 4O7 din 27 octombrie

20t6.

Lucr5rile gedintei sunt deschise de domnul Petre
Pregedinte al Consiliului Judetean care a spus:

-

Emanoil Neagu

-

-

Am convocat Consiliul Judelean BuzEu in gedin!5 extraordinarE
ast5zi, 01 noiembrie a.c., prin Dispozilia nr.4O7/2016 pentnu discutarea unor
proiecte de hot516re al cdror obiect este circumscris elabordrii unor cereri de
finantare din fonduri europene, transportului local gi intervr-.n[ii in unele zone
calamitate,
La gedintd sunt prezenli 32 de consilieri judefeni,
Lipsegte 1 consilier judefean,
$edinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura lucrirl;s,

*
Pentru gedinta de ast5zi, vE supun aprob5rii urm5toarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1.

Exprimarea avizului Consiliului Judelean Buzbu

2.

Stabilirea drumurilor judelene calamitate

in favoarea
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar5 "Bttzdu - M5rScineni" de emitere a
licenlei de traseu pe traseul 2, prelungit, Buz6u GarE c[:R - S5poca, str,
Bisericii Sf. Dimitrie, in condifiile modific5rii Programulul de transport al
asocialiei.
a ctror refacere se

asigurE din sume repartizate judefului BuzEu prin HotE16r,ea Guvernului nr.
7 52/2076.

3. Modificarea Hotb16rii Consiliului Judelean Bu;zEu nr.t92/2OL6
privind aprobarea promov5rii proiectului "stimularea mobilitSlii la nivel
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
limit5 jude! Br5ila Robeasca Vadu pagii (Eg5)" 9l a acordului de
parteneriat cu alte UAT-uri din jude! pentru realizarea acestuia,
4. Modificarea HotE16rii Consiliului Judelean Bu;zEu nr.It4/2OL6
privind aprobarea DALI precum 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul "stimularea mobilitSfii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca Vadu pagii,

judeful Buzdu", promovat spre finanlare prin Programul Opt-.rafional Regionai
2OI4 2020, Axa prioritarE 6: "imbun5t5tirea infrastructurii rutiere de
im porta n!5 regiona 15",

5. Aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judelean Buz5u

gi Inspectoratul gcolar Judelean BuzEu.

Suplimentar vH propun completarea ordinii de zi cu proiectul de

hot616re
privind aprobarea participbrii Consiliului Judelean Buziiu in calitate
de
partener in proiectul ,,cregtem, Evolu5m, sper5m (cES) la o vial5 mai
bun5,,
in cadrul Fondului social European - program operafional ,,capital Uman,,

Axa prioritarE 6.

Supun aprob5rii ordinea de zi astfel completat5,
Supus5 la vot, ordinea dezi, a fost aprobatb cu 32 de,voturi
,,pentru,,.

*
1. Sunt interventii la proiectul de hot516re privincl exprimarea avizului
Consiliului Judefean BuzEu in favoarea Asociaf iei de Dezvoltane
Intercomunitar5 "Bttzdu - MErdcineni" de emitere a licerrfei de traseu pe
traseul 2, prelungit, Buzdu GarE CFR - S5poca, str" Biserir:ii Sf. Dimitrie, in
condifiile modificErii programului de tri nsport al asociafiei?
Domnul Popa Adrian vE rog,

Domnul Popa Adrian:- BunE ziua domnilor consilieri judefeni.

Am

venit in fala dumneavoastrb s5-mi expun un punct de vedere sE semnalez
9i
o..situalie de fapt. De[in 9Oo/o din transportul de pe Valea SlEnicului a9 dori
9i
sE fac urmdtoarea precizare: in 2OL3 am licitat la un program Judelean de
Transport, am .fEcut investifii, am fScut leasing-uri gi Scum se schimbE
regulile jocului in timpul jor:ului. Au intervenit cei de la Trarrs Bus cu Agenlia
de Dezvoltare IntercornunitarE care vor s5-gi prelungeasci traseele p5nE'la
S5poca 9i vreau sE fac 9i urmbtoarea precizare' "p-rogrurnul de Transpont
Public Local al asociafiei cuprinde o serie de trasee cornune ca rutd cu
traseele judefene, aprobate de Consiliul Judelean BuzSu in programul de
Transport Judelean rutier de persoane prin servicii regulate aferent judefului
BuzEu' Aceste trasee au fost atribuile prin licitafie electronicb in conOigii
concurenliale operatorilor privafi, care delin exclusivitate pentru traseele
atribuite, Aprobarea unor trasee locale Tn Programurl de Transport
Intercomunitar, comune ca rut5 de transport cu traseele judegene, in
perioada de valabilitate a Programului Judefean de Transport, trasee care
nu
au un caracter oportun 9i care incalc5 drepturile operatorilor de transport in
trafic judefean, nu poate avea avizul Consiliului Judelean BuzEu". Am citat
din adresa cu nr. I4tA7 din 10.11,2015 emis5 de Pregeclintele Consiliului
Judelean Buz5u - Petre -Emanoil Neagr.r.
Nu credem c5, Consiliul Judefean BuzEu are o uniitate de m5su16
diferit5 in privinfa operatorilor de transport mari, mai mir:i, cu o anumit,i
orientare politicS., astfel incdt apreciem cE pozilia Consiliuluii Judelean Buz5u
nu poate fi alta dec6t cea exprimat5 prin adresa menfionat5

Acum totul r5m6ne la aprecierea dumneavoastrS, lDac5 vrefi sd se
distrugE acest Program de Transport Judefean noi ne aflSnr in situalia sE ne
depunem licenfele gi sE facb Trans Bus in tot judeful dacd au capacitate. At6t
am avut sE vE spun.

Domnul Petre

-

Emanoil Neagu:- Vb mulfumesc. Domnul primar de

la Sbpoca aveli cuv6ntul,

Domnul Manea Laurenliu: - Bund ziua. Suntem mr:mbri Tn Asocialia
de Dezvoltare Intercomunitar5 Buz5u - M5r5cineni - S5poca. Am solicitat in
cadrul asociafiei prelungirea traseului 9i suplimentarea cu douS autobuze
cdtre Trans Bus unde primHriile SEpoca, MErdcineni gi BuzEiu sunt aclionare,
pentru cE la MEr5cineni oamenii rEm6n pe jos dimineafa la orele de vArf, iar
la S5poca la ora actualS funcfioneazb majini particulare, ,'piragi,, cum ii se
spun, .care asiEurS transportul pentru cb transportul judr-.fean nu asigurE
aceast5 rut5,
Noi suntem.intr-o asocialie 9i in momentul in care s-a f5cut licitalia noi
am transmis c5tre Consiliul Judelean cE suntem intr-0, asocialie 9i cE
transportul este de la Cern5tegti la BuzSu 9i cE nu exist5 transport SEpoca BuzEu in Programul Judegean de Transport,
Domnul Petre - Emanoil Neagur - Mulfumesc. Vreau sE fac 9i eu o
precizare: intr-adevbr domnul Popa a citat dintr-o Hot5r6re a Consiliului
Judefean Buz5u, dar fac precizarea cb nu era r5spuns pentru Asociafia de
Dezvoltare Intercomunitar5 Buzbu - M5rScineni - Sdpoca ci era pentru Atras
Rm. Sbrat, deci era cu totul 9i cu totul altceva. Referitor la oportunitatea
acestei hot5r6ri, fac precizarea cE in data de 25.04,2076 prin Hot5rdre a
AdunErii Generale a Aclionarilor, Asocialia de Dezvoltare intercomunitarE
Buz5u - Mdr5cineni aprobb intrarea ca membru asociat in aceast5 Asociafie
a Consiliului Local SEpoca gi bineinfeles cb se modific5 9i actul constitutiv al
asociafiei, DacE mE intrebafi de cadrur regar, vE spun cE din analiza
solicitbrilor exprimate de cei interesa[i 9i mH refer aici de Asocia[ia de
Dezvoltare Intercomunitard BuzEu MEr5cineni 9i Consiliul Local SSpoca,
avizul de emitere a licenfelor traseu prerungit Buz6u, GarE c.F.R. -Sbpoca,
str. Bisericii Sf, Dimitrie, din toatd documentafia rezult5 cEi condifiile legale
de acordare a avizului sunt indeplinite in sensul c5: Asociallia de Dezvoltare
IntercomunitarE BuzEu - MErEcineni este legal constituit5 9i inregistrat5 prin
statut 9i act constitutiv; la aceast5 asocialie exist5 un compartiment
autorizat al Asociafiei Nafionale d e Reglementare prentru Serviciile
Comunitare prin autorizafia nr.369 din 05.07.20L6; Adunarea GeneralE a
asociafiei a aprobat prin hot5r6re un program de transport al asocialiei
9i
exist5 un studiu de oportunitate pentru ielegarea gestiunii serviciuluj de
transport public din Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarE c5tre operatorul
de transport Sc Trans Bus SA.

9i acum vorbim despre oportunitate: Consiliul Jurdelean BuzEu a
exprimat avizul de emitere a licenfelor de traseu pe traseul gar! C.F"R. S5poca 9i md refer aici la 2M pentru cd la un moment dat s-a cerut de c5tre
Asociaf ia de Dezvoltare IntercomunitarE o licen!5 de transport pentru
microbuze pentru cH la vremea respectivb nu aveau carpacitatea care le
trebuia pentru a asigura transportul in condifii normale g;i de siguran!5 cu
autobuzele pe acest traseu.
. Pentru pnelungirea traseului

2M

garE C.F.R. - Mdtegti ne-am exprimat
dupE ce Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard Buzilu MErbcineniSEpoca ne-au transmis aceastb solicitare , dar intre timp operatorul Trans
Bus 9i-a rezolvat probllema cu autobuzele gi de aceea am considerat cE este
oportun sb prelungim acest transport cu autobuzele bineinleles in condiliile

in care Consiliul

Local

al

municipiului gi-a retras de pe ordinea de zi

hotbrdrea cu prelungirea 2M, Eu consider cE este oportun prelungirea acestui
traseu p6n5 la S5poca. Bineinfeles cE apar gi nemulfumiri, tofi avem dreptul
sd ne adres5m organelor competente, toli avem dreptul la petilii, dar vreau
s5 vE spun cE nu facem absolut nimic ilegal.
Mai este o problem5 pe care vE promit domnilor con:silieri o s-o verific
vis-a-vis de h6rtia de inaintare de la Consiliul Local S5poca cbtre Consiliul
Judefean Buzdu c6nd Consiliul Local Sdpoca ne-a transmis la vremea
respectiv5 ce ne spunea 9i domnul primar cE nu existd transport Buzbu SEpoca.

Domnul Manea Laurenfiu:- Vreau sE vE mai spun vis-a-vis

de

oportunitate cd la Spitalul SEpoca sunt 100 de salaria[i carr-' nu fac transport
cu transportul judefean, mai sunt gi cadre didactice 9i mal vin persoane cu
dizabilitSfi cSrora trebuie sE le asigurEm transportul.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Asta gtie toat5 lumea cE in zond
este un mare spital. VE rog Domnule Mateegescu,

Domnul Mateegescu roan caton: - Eu vreau sb-i reamintesc
domnului Popa modul prln care a ilntrat in posesia ar:estei licenle de
transport pe acest traseu. Era in anul 2008 c6nd funclionarii Consiliului
Judefean au modificat o Hot516re de Consiliu transform6nd traseul de
autobuz BuzEu - Lopbtari in traseu de microbuz. AFa domrnul Popa a putut
s5 oblin5 licenla de transport iar pasagerii de pe ruta Lop5tari

- MinzSlegti -

BuzEu s5 circule precum sardelele, Prelungirea traseului 2 a fost ca o
necesitate. ProEramul de Transport a fost votat 9i a intrat in legalitate abia
in Consiliul Judelean care a fost validat dupE alegerile din 2008. Este absolut
normal ca cetSlenii din SEpoca 9i MdrHcineni sE beneficieze de un transpont
civilizat in condiliile in care traseul respectiv este un traseu de microbuze si
nu unul de autobuze aga cum ar fi fost normal.

Eu cred cd

in noul Program de Transport, Consiliul Judelean are

obligafia sE revinS la vechea foim5 s r fie un transport realizat cu autobuzele
astfel incdt cetSlenii sE circule in condifii absolut decente, \r5 mul[umesc.

Domnul Petre

-

Emanoil Neagu: - Domnul Florescu aveli cuvdntul.

Domnul Muzgoci Doru:

Domnul

Petre

domnule Muzgoci.

-

Numai liberalii vorbesc?

Emanoil Neagu:

-

Vorbele noastre sunt fapte

Domnul Florescu Raul: - Domnul Muzgoci faptul cE sunteli "cocofat"
pe o list5 nu cred cE vd dd dreptul sb ne sfidafi pe to!i.
Eu vreau sE vE spun cE Programul de Transport este f'5cut praf datorit|
faptului cb in permanen!5 au fost f5cute adaptSri gi s-au f5cut tot felul de
intervenfii pentru a rezolva o situafie sau alta. Aceast5 situalie cu acest
transport pe zona S5poca 9i M5rdcineni a fost luatb in dis;culii 9i votat! pe
repede tnainte in mandatul trecut pentru a rezolva o problemE punctualE'la
momentul respectiv. Nimic r5u p6n5 aici, am rezolvat problema urmdnd
probabil ca lucrurile sd revind la normar 9i sd gdsim o solugire.
Acum l-am ascultat

9i pe operatorul de transport,, €lll ascultat

9i
pbrerea dumneavoastrS, am mai ascultat la comisii 9i pbrerea specialigtilor
din Consiliul Judelean. Sunt doub lucruri pe care noi ar trehui sE le avem in
vedere: una este rezolvarea unei situalii sau g5sirea unei modalitSli de
rezolvare a situaliei astfel inc6t 9i cetSfenii sd fie mul[unrifi 9i sE aibd gn
transport de confort 9i operatorii de transport at6t cei privat;i c6t 9i Trans Bus
sE poat5 beneficia de o predictibilitate a afacerii. Nu se poaite ca operatorului
privat s5-i rupem picioarele 9i si creasc5 numai Trans Bus -ul gi nici invers.
Trebuie g5sitS o cale, ori un decalaj la ore, ori o solulie der imbinare a celor
doub entitSli ce funclioneaz5 pe zona respectivS. A9a mi rse pare corect. A
apbrut la vremea respectivd o problemS, dfit rezolvat-o, haide.ti sd rezolvEm
gi aceastS problemS. Pdrerea mea este urm5toarea: trebuie sE vinE o firm5
specializat5 care sE rezolve problema Programului de transport ?n ansamblul
ei' Eu propun am6narea acestui punct p6nb la gedinfa ul"m5toare gi p6nd
atunci poate avem 9i variante de lucru care sE imbine acestr-. situalii.

Petre Emanoir Neagu: - vE mulfumes;c. Supun la vot
proiectul de hotd16re in forma prezentat5 gi dacd nu trece 'voi supune la vot
gi propunerea domnului col'lsilier judefean Florescu.
Domnul

Nu au mai fost alte intervenlii, Proiectul de hotb16re, supus la vot a fost
aprobat cu 25 de voturi ,,pentru" gi 6 ,,ab!ineri" - zoic:an Adrian, Florescu
Raul, calot5 Georgian, carpen claudiu, MEr5cine Nicolae, Enescu Liviu

Adrian,

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenta art. 46
alin. 1 coroborat cu art, 98 din Legea 2I5/2OOI).

2. Sunt propuneri la proiectul de hot516re privind stabilirea drumurilor
jude[ene calamitate a cdror refacere se asigurb din sume repartizate
Judefului Buz5u prin Hotdrdrea Guvernului nr.752/2016,,
Supun votului proiectul de hot516re,

Nu au fost propuneri. Proiectul de hotEr6re, supus la vot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".

*

3.

Supun la vot proiectul de hot5r6re privind modificarea Hotb16rii
Consiliului Judetean BuzEu nr.I92/2076 privind aprobarea promov5rii
proiectului "Stimularea mobilitSfii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limit5 jude[ Brdila
Robeasca - Vadu Pagii (E85)" gi a acordului de parteneriert cu alte UAT-uri
din judef pentru realizarea acestuia,
Nu au fost observatii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".

*

4. Supun la vot proiectul de hot516re privind moclificarea

HotS16rii

Consiliului Judetean Buz5u nr.LL4/2016 privind aprobarea DALI precum 9i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stimularea mobilitSfii la

nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport

pe

tronsonul Robeasca - Vadu Pa9ii, judeful Buz\u", promov'at spre finanlare
pfin Programul Operafional Regional 2OL4 2A20, ArXEr prioritarb 6:
"Imbundt5lirea infrastructurii rutiere de importan!5 regionail5",

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotd16re, supus la rrot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".

5. Supun la vot proiectul de hotb16re privind aprobarr-.a Protocolului de
colaborare intre Consiliul Judetean Buzbu 9i Inspectoratull $colar Judelean
BuzEu.

Nu au fost observatii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 31 voturi ,,p€fltrU",

(domnul Nicoarb Silviu nu a participat la vot fiinrd sub incidenta art. 46
alin. 1 coroborat cu art, 98 din Legea 2L5/2OOI),

6. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea participbrii
Consiliului Judefean BuzEu in calitate de partener in proiectul ,,Cregtem,
Evoludm, Sperdm (CES) la o via!5 rnai bun5" in cadrul Fondului Social
European

-

Program Operalional ,,Capital Uman" Axa prioritar5 6.

Nu au fost observatii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".

*

*
Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Mai sunt 9i alte interventii? DacE
nu mai sunt declar inchise lucr5rile gedintei gi vb rrultumesc pentru
pa

rticipa re.

LucrErile gedintei au luat sf6rgit,

loMA
\f
*

/i
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+,: -,

ANOIL NEAGU
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