
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla extraordinard a

Consiliului Judetean Buzdu
din data de O8 august 2O17

Lucr6rile gedintei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului Judetean Buz5u.

La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Judefean BuzEu domnul
Petre Adrian Robert, domnul Lungu Romeo gi consilierii judeleni:
Alexandrescu Gabriel, BirlS Marian, Burada Petre, Cristescu Mihai, Carpen
Claudiu Holban Corina-Monica, Enescu Liviu - Adrian, Florescu Raul-Ioan,
Gubandru Aurel, MErScine Nicolae, Zoican Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian,
Mdntoiu Ion, Mocanu Viorel, Muzgoci Constantin Doru, Nicolae Ion, NicoarE
Silviu, Vieru Mariana Eliza, Pricop Karmencita, R6nja paul-Eugen, Baciu
Gabriel Paul, Pitig Cornel, Calota Georgian, Nicolae Ion, Voinea Nicolae,
Rotaru Eduard.

Absenteazb motivat: Nedelcu Grigore, Babiuc Emilia, Bogdan Ion,
Popescu D. Ion.

La lucrSrile gedintei mai particip5 domnul Mihai - Laurenliu GavrilS -
Secretarul judetului BuzEu, doamna REican Doinila - $ef Serviciul juridic Ai
contencios gi domnul Ciolan Liviu - director executiv - Direclia economicS.

De asemenea, la lucr5rile gedintei sunt prezen[i reprezentanli ai
presei, radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 extraordinarH in baza
Dispozitiei Pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u nr. 601 din 04 august
20L7.

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

- BunE ziua, in primul r6nd vE mulfumesc cE v-a!i f5cut timp sb
veniti astSzi la gedinta extraordinarS.



Prin Dispozitia nr. 601 din 04 august 20t7, am convocat astSzi OB
august a.c., Consiliul judefean pentru discutarea unor proiecte de hot516re
urgente.

La gedint5 sunt prezenti 29 de consilieri judeleni.

Lipsesc motivat 4 consilieri judeteni.

gedinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura rucr5rile.

*

Pentru gedin[a de ast5zi, vE supun aprob5rii urmdtoarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Modificarea Hot516rii Consiliului Judefean Buzdu nr. 60/2017 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 2OL7 a excedentului anual al bugetului propriu al
judelului BuzEu rezultat la incheierea exercifiului bugetar la 31 decembrie
20L6;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al jude[ului Buz5u pe anul
20t7;

3. Aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judelul Buz5u, UAT
Comuna Robeasca, UAT Comuna S5geata gi UAT Comuna Vadu Pagii pentru
promovarea proiectului "Stimularea mobilit5tii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transpoit pe tronsonul iimit5 jriOet
Br5ila - Robeasca Vadu Pagii (EB5)" - forma actualizat5 ca urmare a
evaluErii teh nico-financia re;

4. Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr5rilor de Intervenlii,
precum gi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investilii
'tStimularea mobilit5tii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul Robeasca-Vadu pagii, judelul Buzdu",
promovat spre finantare prin Programul Operalional Regional 2Ot4-2020,
Axa prioritarE 6: "Imbun5t5girea infrastructurii rutiere de importan!5
regionalS" - forma actualizat5 ca urmare a evalu5rii tehnico-financiare.

Supun aprob5rii ordinea de zi astfel enun[at5,

supus6 la vot, ordinea de zi, a fost aprobat5 cu 29 de voturi ,,p€rtru".



1. Supun la vot proiectul de hotSrdre privind modificarea HotErArii
Consiliului Judefean Buzdu nr. 60/2017 privind aprobarea utiliz5rii in anul
20L7 a excedentului anual al bugetului propriu al judefului BuzEu rezultat la
incheierea exerci[iului bugetar la 31 decembrie 2016.

Domnul Miricine Nicolae: - Domnule Pregedinte, grupul nostru
propune am6narea primelor dou5 puncte de pe ordinea de zi pentru cE nu
gtim, am v5zut defalcarea sumelor, este posibil sE fie mult este posibil sE fie
pu[in. PErerea mea este cd ar trebui discutate in comisii sE vedem
fundament5rile gi obiectivele pentru care se aloc5. Sunt foarte sumar trecute
in not5, drept pentru care noi propunem amdnarea pentru gedinla ordinar5 a
celor douE punte pentru a le discuta in comisii.

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - Fac o precizare domnilor consilieri.
$titi cE au fost calamitSli luna trecut5 gi la inceputul acestei luni, am avut
situatii deosebite in comunele Lop5tari gi Mdnz5legti gi tot at6t de grave au
fost calamitbtile din comunele Chiliile gi Cdnegti. Noi am fEcut toate
diligentele respective din punct de vedere al documentaliei prin Biroul tehnic
al Consiliului Judetean Buz5u, Inspectoratul pentru Situalii de Urgen[E Buz5u
gi cei din localitStile respective pentru a promova un proiect de hot5rdre de
Guvern impreunE cu Prefectura judelului Buz5u pentru a obline bani de la
Guvernul RomAniei. tn urma calimit5gilor ne trebuie o sumE important5 de
bani gi sper ca Guvernul sE ne aloce aceast5 sum5. Din nefericire sunt trei
puncte grav afectate, doub in zona CEnegti, Chiliile unde trebuie sd
intervenim cu celeritate pentru cE dacE agtept5m o sEpt5mdnS, dou5, trei o
lunS cet5tenii de acolo riscS sE fie izolali, Acelagi lucru se int6mplS gi in zona
Lop5tari, MSnz5legti de aceea trebuie sE intervenim prin fonduii proprii,
Tocmai de aceea am convocat aceast5 gedin[5 extraordinarS. Legislalia ne
permite ca din banii pe care ii avem pentru investilii sE putem sE intervenim.
O sE supun la vot gi amendamentul dumneavoastrS, dar din punctul meu de
vedere nu putem sE amSn5m luarea anumitor decizii pentru cE riscSm ca
cet5tenii sE rbm6n5 izolali gi infrastructura sH fie grav afectatS, mai ales gi
cu cEldurile acestea toride, vin tot felul de manifestSri meteorologice ii
oric6nd putem fi sub cod galben sau portocaliu de precipitalii abundente. O
sE supun la vot, in prim5 faz6, proiectul de hot5r6re aga cum v-a fost
prezentat.

Nu au mai fost alte interventii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 22 de voturi ,,pentru" gi 7 ,,ab[ineri" - zoican Adrian, Florescu
Raul, calot5 Georgian, carpen claudiu, Enescu Liviu - Adrian, Nicolae Ion,
MEr6cine Nicolae.



Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Sb gtiti cE o sH gin cont de ceea ce
ati spus dumneavoastr5 domnule consilier judelean, chiar o sE v5 invit in
calitatea dumneavoastr5 de consilier jude[ean sE vedeli cum se fac
procedurile gi cum s-au cheltuit banii gi cu siguran!5 in gedin[a urm5toare a
Consiliului Judetean vom face o informare.

VE invit cu mare drag pe toli consilierii judeleni, indiferent de
apartenenta politicS, sE facem anumite vizite in teren sE vedeli cE lucr5rile
care s-au f5cut anul trecut pe calamitS[i sunt foarte bine f5cute gi o sE vE
convinge[i dumneavoastrb cE sunt lucr5ri care chiar trebuie fEcute gi trebuie
sE intervenim cu celeritate , iar dacE nu sunt lucr5ri de calitate atunci
bineinteles puteti sesiza,

2. VA supun la vot proiectul de hot5r6re privind rectificarea a IV-a a
bugetului propriu al judelului BuzEu pe anul 20L7.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat
cu 22 de voturi ,,pentru" gi 7,,ab[ineri" - zoican Adrian, Florescu Raul, calotfl
Georgian, carpen Claudiu, Enescu Liviu Adrian, Nicolae Ion, MHrdcine
Nicolae.

*

3. Supun la vot proiectul de hotdr6re privind aprobarea acordului de
parteneriat intre UAT Judeful Buz5u, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna
SEgeata gi UAT Comuna Vadu Pagii pentru promovarea proiectuluit'Stimularea mobilit5tii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limiti judel BrEila - Robeasca - Vadu pagii
(EB5)" - forma actualizat5 ca urmare a evalu5rii tehnico-financiare.

Nu au fost interventii, Proiectul de hotSrAre, supus la vot a fost aprobat
cu 29 voturi ,,p€fltru".

*

4. Supun la vot proiectul de hot5rdre privind aprobarea Documentaliei
de Avizare a Lucr5rilor de Intervenlii, precum gi a indicatorilor tehnico -
economici pentru obiectivul de investitii "stimularea mobilitS[ii la nivel
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
Robeasca-Vadu Pagii, judetul Buzdu", promovat spre finanlare prin
Programul Operafional Regional 2014-2020, Axa prioritarE 6: "imbun5tSlirea
infrastructurii rutiere de importan!5 regional6" - forma actualizat5 ca urmare
a evaluErii tehnico-fi nanciare.



Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 29 voturi ,,pentru".

Domnul Petre -Emanoil Neagu:- Mai sunt gi alte intervenlii? DacE
nu mai sunt, declar inchise lucrSrile gedinlei gi vE mullumesc pentru
participare.

LucrSrile gedintei au luat sf6rgit.
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