
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinta ordinari a

Consiliului Judetean Buzdu
din data de 31 august 2Ol7

Lucr5rile gedintei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului Judetean Buz6u.

La gedint5 participS: Vicepregedintii Consiliului Judefean BuzEu domnul
Petre Adrian - Robert, domnul Lungu Romeo gi consilierii jude[eni: Alexandrescu
Gabriel, Babiuc Emilia, Bogdan Ion, Baciu Gabriel Paul, BirlS Marian, Burada
Petre, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian, Enescu Liviu - Adrian,
Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban
Corina-Monica, M5ntoiu Ion, Mocanu Viorel, Muzgoci Constantin Doru, M5r5cine
Nicolae, Nicolae Ion, Vieru Mariana - Eliza, Popescu D. Ion, Pricop Karmencita,
Pitig Cornel, R6nja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian,
Nedelcu Grigore, Nicoare Iulian, NicoarE Silviu.

A absentat motivat fiind in concediul de odihn5 doamna Pricop Karmencita.

La lucr5rile gedintei mai participE domnul Mihai Laurentiu GavrilS
Secretarul Judetului Buz5u, doamna Oprea Mirela - director executiv- Directia
juridic6 gi administratie public5 gi domnul Lungu Marius director executiv
adjunct- Directia economic6.

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

Consilierii jude[eni au fost convocati in gedint5 ordinar5 in baza Dispozitiei
Pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u nr. 620 din 24 august 20L7.

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

- BunE dimineata gi bine ati venit.
Prin Dispozitia nr. 620 din 24 august 20t7, am convocat ast5zi, 31 august

a.c., Consiliul Judetean Buzdu in gedint5 ordinarS.
La gedint5 sunt prezenti 32 de consilieri judeteni.
Lipsegte motivat 1 consilier judetean.
$edinta este legal constituit5 gi igi poate desfSgura lucr5rile.



VE supun aprob5rii prin vot, procesele-verbale ale gedinlei ordinare din
data de 27 iulie 9i al gedin[ei extraordinare din B august 2Ot7 ale Consiliului
Jude[ean BuzEu, care au fost afigate pe site,

Nu au fost observatii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu
32 de voturi ,,pentru".

*
Supun aprob5rii pentru gedin[a de astSzi, urm5toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:
1. Rectificarea a V - a a bugetului propriu al Judefului Buz5u pe anul

2017;

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017
al Teatrului "George Ciprian" Buz5u;

3. Aprobarea particip5rii Consiliului Judelean Buz5u in parteneriat cu
Asocia[ia FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului
Romdniei (1918-2018) 9i Primului R5zboi Mondial;

4. Aprobarea particip5rii Consiliului Judelean BuzEu, in parteneriat cu
Colegiul Nafional ,,8.P. Hagdeu" la derularea proiectului de sErb5torire a 150
ani de la infiin[area institufiei buzoiene de invS;5m6nt preuniversitar;

5. Stabilirea functiunii imobilului proprietate publicE a judelului BuzEu
situat in municipiul Buz5u, b-dul Nicolae B5lcescu, nr. 40 fost Spital I.C.
Br5tianu, aflat in administrarea Consiliului Judelean Buz5u;

6. Punerea la dispozifia SocietS[ii Compania de ApE BuzEu pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de ApE gi ApE Uzat5 in Judeful
Buz5u, in perioada 20t4-2020 a unei suprafe[e de teren de 6.692 mp. din
terenul aferent sistemului de alimentare cu apE a comunelor situate pe Valea
SlSnicului din p616ul Jgheab, proprietate publicE a Judefului BuzEu;

7. Aprobarea ini[ierii procedurilor de cump5rare de c5tre Jude[ul Buz5u
prin Consiliul Judelean Buz5u a unui bun imobil apar[indnd Societ5tii Tipogrup
Press SRL;

8. Aprobarea modificdrii nivelului unui post din statul de func[ii al
Centrului Judelean de CulturS 9i ArtE Buz6u;

9. Aprobarea unor modificSri in statul de functii al Bibliotecii Judetene
,,Vasile Voiculescu" Buzdu ;

10. Aprobarea unor modific5ri in statul de functii al Teatrului ,,George
Ciprian" BuzEu;



11. Aprobarea modificdrii nivelului unui post din statul de funcfii al
Direcfiei Jude[ene de Eviden!5 a Persoanelor Buz5u;

12, Aprobarea modific5rii nivelului unui post din statul de func[ii al
Spitalului Judelean de Urgen!5 Buz5u;

13' Aprobarea modificErii nivelului unor funclii publice de execu[ie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean BuzSu;

14. Aprobarea reorganiz5rii Comisiei pentru Proteclia Copilului Buz5u gi
a Regulamentului de organizare gi func[ionare al Comisiei pentru Proteclia
Copilului Buz5u;

15. Modificarea Regulamentului de organizare 9i funcfionare al Direc[iei
Generale de Asisten!5 SocialS 9i Protec[ia Copilului Buz6u aprobat prin Hot5r6rea
Consiliului Judefean BuzSu nr. 299/2016;

16. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorit5[ii Teritoriale
de Ordine Public5 a Judetului Buzbu;

L7. Stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a membrilor AutoritS[ii
Teritoriale de Ordine Public5 a Judetului BuzEu;

18. Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buz5u,
Berca-B5rbucegti gi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S.
IMPEX SRI-;

19. Atribuirea licen[elor de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul BEdila-Pirscov-
BuzEu gi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL;

20.. tnlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulatd specialS
pe traseul Sirbegti (comuna VintilS VodE) - Buzdu gi retur, operatorului de
transport rutier TRANS EXPERT SLANIC 94 SRL.

*
II. RAPORT privind Activitatea de solu[ionare a peti[iilor ianuarie

- iunie 2Ot7;
*

Supun aprob6rii ordinea de zi, astfel enunlat5
supus5 la vot, ordinea de zi, a fost aprobat6 cu 32 de voturi ,,pe rtru".

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - tnainte de a incepe gedinla trebuie sd
informez pe doamnele gi domnii consilieri judeleni cE in cursul zilei de ast5zi sau
m6ine cel t6rziu o sE dau ordin de incepere a lucr5rilor la podul de la Vadu Pagii.
Cred cE este o reugit5 a noastr5. Probabil s5pt5mSna viitoare vor incepe
lucr5rile.



Domnul Bogdan Ion: - Ce termen au de finalizare?

Domnul Petre - Emanoil Neagu= - 24 de luni incep6nd de astdzi sau de
m6ine.

l. VE supun la vot proiectul de hot516re privind rectificarea a V-a a
bugetului propriu al Judelului Buz5u pe anul 20L7.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru".

*
**

2.VE supun votului proiectul de hot5rdre privind rectificarea a II-a a
bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2OL7 al Teatrului "George Ciprian"
BuzEu.

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

*

3. Supun la vot proiectul de hotd16re privind aprobarea participErii
Consiliului Judelean Buz5u in parteneriat cu Asociafia FORUM ART la organizarea
unui seminar dedicat Centenarului Rom6niei (1918-2018) 9i Primului R5zboi
Mondial.

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

*

4. Supun votului proiectul de hot616re privind aprobarea participErii
Consiliului Judefean BuzEu, in parteneriat cu Colegiul Na[ional ,,B.P. Hagdeu" la
derularea proiectului de sErb5torire a 150 ani de la infiintarea institutiei
buzoiene de invS[5mAnt preuniversitar.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pefltru".

*
**

5. VA supun la vot proiectul de hot5r6re privind stabilirea funcliunii
imobilului proprietate public5 a judetului BuzEu situat in municipiul BuzEu, b-dul
Nicolae B5lcescu, nr. 40 fost Spital I.C Br5tianu, aflat in administrarea
Consiliului Judetean BuzEu.
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Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Doar o precizare; gtili c5 deJa s-a
semnat contractul de finantare, incepe procedura de licitalie pentru imobilului
situatin b-dul Nicolae BElcescu, nr.40 - fost Spital I.c Br5tianu.

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 32 voturi ,,pentru". 

*

6. VE supun votului proiectul de hot516re privind punerea la dispozi[ia
SocietS;ii Compania de Apb Buz5u pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de ApE qi Apd Uzatb in Jude[ul Buz5u, in perioada 20 L4-2O20 a
unei suprafele de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de
alimentare cu ap5 a comunelor situate pe Valea SlSnicului din p6r6ul Jgheab,
proprietate public5 a Judefului Buz5u.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru".

*

7. Supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea inilierii procedurilor
de cumpErare de c5tre Jude[ul BuzEu prin Consiliul Jude[ean BuzEu a unui bun
imobil apar[in6nd Societ5[ii Tipogrup Press SRL.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru". 

*
*

8.VE supun votului proiectul de
nivelului unui post din statul de funcfii
BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de
32 voturi ,,pentru".

*
hot616re privind aprobarea modific5rii
al Centrului Judetean de CulturE si ArtH

hotErdre, supus la vot a fost aprobat cu

*
*

9. Supun la vot proiectul de hot5rSre privind aprobarea unor modificdri in
statul de funclii al Bibliotecii Judefene,,Vasile Voiculescu" BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru".

*

1O. Supun la vot proiectul de hotbrSre privind aprobarea unor modificEri in
statul de funclii al Teatrului ,,George Ciprian" Buz5u.



Nu au fost interventii.
32 voturi ,,pentru".

Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*

11. Supun la vot proiectul de hotSrSre privind aprobarea modific}rii
nivelului unui post din statul de functii al Directiei Judetene de Evident5 a
Persoanelor BuzEu

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€rttrU".

*

12. Supun votului proiectul de hot516re privind aprobarea modific[rii
nivelului unui post din statul de funcfii al Spitalului Jude[ean de Urgen[5 BuzEu.

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

*
**

13. VE supun votului proiectul de hot516re aprobarea modific6rii nivelului
unor func[ii publice de execufie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Jude[ean Buz5u,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru".

*

14. Supun votului proiectul de hot5rSre privind aprobarea reorganiz5rii
Comisiei pentru Proteclia Copilului BuzEu 9i a Regulamentului de organizare 9i
func[ionare al Comisiei pentru Proteclia Copilului BuzEu,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pefltru".

*

15. Supun la vot proiectul de hot516re privind modificarea Regulamentului
de organizare 9i funclionare al Direcliei Generale de Asisten[5 SocialS 9i
Protec[ia Copilului BuzEu aprobat prin HotE16rea Consiliului Jude[ean Buz5u nr.
299120t6

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru". 

*



16' VE supun votului proiectul de hot5r6re privind revocarea/validarea unor
membri de drept ai AutoritStii Teritoriale de Ordine Public5 a Judelului Buzbu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru". 

*

L7. Supun votului proiectul de hot516re privind Stabilirea cuantumului
indemnizatiei lunare a membrilor AutoritSlii Teritoriale de Ordine PublicE a
Judetului BuzEu.

Doamna Oprea Mirela: - O precizare, domnule Pregedinte, domnii
consilieri jude[eni membrii ATOP nu participE la vot.

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost
aprobat cu 26 voturi ,,pentru".

( domnii consilieri judeteni Baciu Gabriel, Cristescu Mihai, Florescu Raul,
Nicolae lon. Mocanu Viorel 9i Popescu D. Ion nu au participat la vot fiind sub
inciden[a art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea zLS/2O0L).

18.V8 supun votului proiectul de hot516re privind atribuirea licenlelor de
traseu pentru efectuarea transportului public jude[ean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele Berca-Buz5u, Berca-BErbucegti gi retur operatorului
de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,p€fltru".

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art.46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 2t5/2OOt).

19. Supun la vot proiectul de hot516re privind atribuirea licen[elor de traseu
pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul BHdila-P?rscov- BuzEu gi retur operatorului de transport
rutier SC TRANS MANOLE SRL.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pe fltru".
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(domnul BirlS Marian nu a
1 coroborat cu art. 98 din Legea

participat la vot fiind sub incidenta art. 46 alin.
2tsl2oot).

20. VE supun la vot proiectul de hot5rdre privind inlocuirea autovehiculului
nominalizat pentru cursa regulatS specialS pe traseul Sirbegti (comuna VintilS
VodH) - BuzEu gi retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLArufC
94 SRL.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,p€htru".

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 2t5/2OOt).

II. La al doilea punct al ordinii de zi, vE consult dacS ave[i observafii la
Raportul privind activitatea de solufionare a petifiilor ianuarie - iunie 2Ot7. Ve
supun votului insugirea acestui Raport.

Supus votului, raportul a intrunit 32 de voturi "pentru"
*

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - Declar inchise lucr5rile gedinlei noastre
de ast5zi

Lucr5rile gedintei au luat sf6rgit.

PRESEDI

PETRE - EMAN

DETULUI BUZAV,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\

*lQ


