
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinari a

Consiliului Judelean Buziu
din data de 2g septembrie 2Ltz

Lucr5rile gedin[ei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului Judefean Buz5u.

La gedint5 participS: Vicepregedinlii Consiliului Judefean BuzEu domnulPetre Adrian - Robert, domnul Lungu Romeo gi consilierii judeleni: AlexandrescuGabriel, Babiuc Emilia, Bogdan.Jol, Baciu,Gabriel paul, ai;E Marian, Carpenclaudiu, cristescu Mihai, Calot6 Georgian, Enu.., Liviu Adrian, FlorescuRaul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, cu-banoru Aurel, Holban corina-Monica,M5ntoiu Ion, Mocanu viorel, Muzgoci constantin Doru, MEr5cine Nicolae, NicolaeIon, Vieru Mariana Eliza, Popescu D. Ion, Pricop Karmencita, pitig cornel,Pricop Karmencita, Rdnja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, voinea Nicolae, ZoicanAdrian, Nedelcu Grigore, Nicoare Iurian, Nicoar5 sirviu,

A absentat motivat domnul Burada petre.

La lucr5rile gedinlei mai participE doamna oprea Mirela directorexecutiv- Directia juridic5 gi administralie public5

in calitate de invitali participE doamna Ichim Carmen prefectul
Judefului Buz5u 9i domnul general Foca Lucian.

De asemenea, la lucr5rile gedinlei sunt prezenli reprezentanli ai presei,
radiourilor gi posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeleni au fost convocali in gedin!5 ordinar5 in baza DispozilieiPregedintelui consiliului Judelean Buz5u nr. o2o din 24 august 20t7.
Lucr5rile gedinlei sunt deschise de domnul petre - Emanoil Neagu -Pregedinte al Consiliului Judelean care a spus:

- BunE diminea[.a gi bine ali venit. inainte de a intra in ordine a de zi vreau sEvE anun[ cE am invitat la lucr8rile gedingei pL Oo.rna prefect a Judefului BuzEu- l'chim carmen, pe domnul general Foca Lucian gi invita[ii d6nsului. La sf6rsitulgedinlei, cu acordul dumnejvoastr5 o sE inranx, " tipr"rJ';l' ;" rj;;6:r,;domnului general Foca pentru serviciile pe care le-a adus Rom6niei gi armateiro-rn6ne gi nu in ultimul- r6nd pentru o bun5 colaborare pe .ui. u, avut-o cuddnsul gi cu armata rom6n5.



Prin Dispozi[ia nr. 658 din 21 septembrie 2017, om convocat astdzi,28septembrie a.c., consiriul Judelean Buz5u in gedinl5 oioinurS.- 
-

La gedint5 sunt prezenli 32 de consilieri judeieni.
Lipsegte motivat 1 consilier jude[ean.
gedinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura lucr5rile.

*
VE supun aprob5rii prin vot, procesul_verbal

de 31 august al Consiliului Judelean Buz5u, care a

Nu au fost observafii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 32de voturi ,,pefltru".

*
Supun aprob5rii pentru gedinla de ast5zi, urm5toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:
1' Aprobarea utiliz5rii in anul 2ot7 a excedentului anual al bugetuluipropriu al judefului BuzEu rezultat la incheierea exercifiului bugetar la 31decembrie 2016 - form5 actualizatd 1;

2' Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al jude[ului BuzEu pe anul 2oL7;
3' Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli al CentruluiJudefean de CulturE gi ArtE Buz5u pe anul 2Ot7;

4' Rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul zolT alDirecfiei Generale de Asisten;E socialE 9i protecfia copilului BuzEu;

5' AProbarea participErii Consiliului Judelean BuzEu la organizareaevenimentului "Ziua Recoltei Buzoiene", 4-B octom'brie 2ot7;
6' Modificarea poziliei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparlindomeniului public al judelului Buz5u;

ale gedintei ordinare din data
fost afigat pe site.

din Inventarul bunurilor care
7. Actualizarea valorii de inventar a unui bun

apartin domeniului public al judelului Buz5u;

8' Aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza proiect Tehnic, aindicatorilor tehnico economici g! u cofinin!5rii obiectivului ,,Refacere podpc'ste r6ul BuzEu, satul Vadu Pa9ii, extravilan comuna Vadu pagii, jude[ulB-ttzdu".finanlat prin Programul Nafional de Dezvoltare LocalE al MinisteruluiDezvoltSrii Regionale, Administra[iei Publice 9i Fonduri Europene formaactualizatS;



9' Aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza Documenta[ie deAvizare a Lucr5rilor de Intervenfie, a indicatorilor tehnico economici 9i acofinan!5rii obiectivului de investi.tii "Reabilitare drum judelean DJ 203L, Tntrekm 29+400 - 50+000 cozieni - Bozioru - Br;egti, juJ;IL;i grr5u,, proror.tspre finanlare prin Programul Na[ional de Dezvoltare Locald al MinisteruluiDezvolt5rii Regionale, Administrafiei Publice gi Fonduri Europene formaactualizatS;

1O' Organizarea unei noi sesiuni de finanfare a activitSlii de performanfd
a structurilor sportive locale - ramura sportiv5 fotbal r"rininl'

11' Aprobarea modific5rii organigramei gi statului de funclii ale aparatului
cle specialitate al Consiliului Judegean Buz5u;

- 12' Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi de executle din statul defunclii al Direcfiei Generale de Asisten[5 SocialS si Frot".liu-copiirrri Buziu;

- 13' Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi din statul de functii alSpitalului Jude[ean de Urgenl5 Buz5u ;

14. Aprobarea modific5rii nivelului unui post din statul de funcfii alBibliotecii Judefene " V. Voiculescu,, BuzEu;

15. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi din statul de functii alCentrului Judefean de Cultur5 gi ArtE Buz5u; ' -

16' Aprobarea Planului de ocupare a funcfiilor publice din cadrulaparatului de specialitate al Consiliului Judefean Buz[u in anul 2018;
17. Aprobarea planului de ocupare

Generale de Asisten!5 SocialE 9i proteclia
a func[iilor publice din cadrul Directiei
Copilului BuzEu in anul 2018;

18' Aprobarea Planului de ocupare. a funcliilor publice din cadrul DirecfieiJudefene de Eviden[E a persoanelor Buz5u in anul zoig;

- . .19' infiinlarea, organizarea 9i funcfionarea Consiliului Consultativ peProbleme de Tineret;

2o' Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturaleprotejate/ siturilor de importan[5 comunitarE R9SCIgigo penteleu gi
ROSCIO229 Siriu;

21' Primirea de noi membri 9i modificarea Actului Constitutiv gi StatutuluiAsociatiei de Dezvoltare IntercomunitarE ,,Buzdu ZOOB" la care judeful BuzEue:;te membru asociat;

22' Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judelului Buz5u inAdunarea GeneralS a .Ac[ionariror ra Societaiea ,,compania de Ap6,,sA Buz5upentru gedinfa ordinar5 9i respectiv extraordinari din 16. to.iitl.



23' Atribuirea licenfei de traseu pentru traseul jude[ean cod 028, BuzEuAutogara Sud - Padina, operatorului de transport rutier TRANS ExpRES SRL;
24' tnlocuirea autovehiculului nom.inalizat pentru cursele regulate specialepe traseele Zdrnegti slSnic - Buz5u, Aldeni - buz5u gi ,Liri, operatorului det,ransport rutier TRANS EXPRES SRL;

*

lupun aprob5rii ordinea de zi, astfel enun[at5
Cine este pentru?
ImpotrivS?
Se abtine cineva?

*

2ol7 a excedentului anual al bugetului propriu al jude[ului Buz5u rezultat laincheierea exerci[iului bugetar la j1 decembrie 2016 - form5 actualizat5 1.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu23 voturi ,,pentru" gi 9 ,,ab!ineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emiria, Frorescu Raur,calot5 Georgian, carpen craudiu, Nedercu Grigore, Enescu Liviu Adrian,Nicolae Ion, MEr5cine Nicolae.

2.V5 supun votului proiectul
bugetului propriu al jude[ului Buz5u

Nu au fost interven[ii, proiectul
32 voturi ,,perttFu".

de hot5rdre privind rectificarea a VI-a a
pe anul 2017.

de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

rectificarea a II-a a bugetului
Culturd 9i ArtE Buz5u pe anul

supus la vot a fost aprobat cu

. 3. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind
de venituri gi cheltuieli al Centrului Judefean de
2017.

Nu au fost interven[ii. proiectul de hot5rSre,
32 voturi ,,p€htru".
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4' Supun votului proiectul dg hgtgrAre privind rectificarea I a bugetului devenituri 9i cheltuieli pe anul 2017 al Direcfiei Generale de Asistenf; "Soiiafa *Protecfia Copilului BuzEu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,pentru".

5' VE supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea participdriiconsiliului Judefean BuzEu la organizarea evenimentului ,,Ziua RecolteiBuzoiene", 4-B octombrie 2OL7.

Nu au fost intervenlii' Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,pentru".

VE supun votului proiectul de hot516re privind modificarea pozilie i nr.22din Inventarul bunurilor care aparlin domeniului public al judelului Buz5u.

Nu au fost intervenfii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,p€fltru".

7 ' Supun la vot proiectul de hot5rSre privind actualizarea valorii deinventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparfin domeniului public aljudetului Buz5u.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,pefltru".

8'vE supun votului proiectul de hotSrdre privind aprobarea documentafieitehnico - economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici sia cofinan!5rii obiectivurui "Refacere pod peste 16ul guzdi, ,itrr n;;' ;;;f;extravilan comuna.yug, pagii, jude[ui Buziu,,finanfat prin programul Nafional
der Dezvoltare LocalS al Ministeiului bezvolt5rii Regionale, Administrafiei publice
gi Fonduri Europene - forma actualizat5.



Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,p€fltru".

9' Supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea documenta[ieitehnico - economice, faza Documentalie de Avizare a Lucr5rilor de Intervenfie,a indicatorilor tehnico economici 9i a cofinan[5rii ooieitivului de investitii"Reabilitare drum judelean DJ 2O3L', intre km 2g+4lo sO*iO6-C;;j;il't-Bozioru Br5egti, judelul Buzdu" promovat spre finan[are prin programul
Na[ional de Dezvoltare LocalS al Ministerului Dezvolt5rii Regionale,Administraliei publice gi Fonduri Europene - forma actualizat5.

Nu au fost interven[ii, Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,per1tru".

. 10. supun la vot proiectul de hot5rdre privind organizarea
de finanlare a activitd[ii de performanl5 a slructuriloisportive
sportiv5 fotbal feminin.

Nu au fost intervenfii. proiectul de hot516re, supus la vot a
32 voturi ,,pentru".

unei noi sesiuni
Iocale - ramura

fost aprobat cu

11. Supun la vot proiectul
organigramei 9i statului de functii
Judefean Buzdu

Nu au fost intervenlii. proiectul
32 voturi ,,pefltFu".

de hot516re privind aprobarea modific5rii
ale aparatului de specialitate al Consiliului

de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*

privind aprobarea modificErii
funcfii al Direcliei Generale de

L2. Supun votului proiectul de hot5rdre
nivelului unor posturi de executie din statul de
As;isten!5 SocialS 9i proteclia copilului BuzEu.



Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,p€fltru".

13. V5 supun votului proiectul de hotSrSre aprobarea modificSrii niveluluiunor posturi din statul de func[ii al Spitalului Judefean de Urgenl5 BuzEu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu31 voturi ,pentru".

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46alin. 1 coroborat cu art, 98 din Legea 215/ZOOL).

**

. .L4' Supun votului proiectul de hotdrdre privind aprobarea modific5riinivelului unui post din statul de funcfii al Bibliotecii Judelene ,, V. Voiculescu,,
BuzEu.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,p€htfu".
*

15' Supun la vot proiectul de hot5rdre privind aprobarea modific5riinivelului..unor posturi din statul de funcfii al centrului Jude[ean de cultur5 siArtSBuzEu. ' '--"

Nu au fost intervenlii.
32 voturi ,,p€fltru".

Proiectul de hot516re, supus ra vot a fost aprobat cu

*
*

16.V8 supun votului proiectul de
ocupare a func[iilor publice din cadrul
Jude[ean BuzEu in anul 2018,

*

hot6rSre privind aprobarea planului de
aparatului de specialitate al Consiliului

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotdrdre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,pefltru".



L7' Supun votului proiectul de hot5rdre privind aprobarea planului deocupare a funcliilor publice din cadrul Direc[iei Generale de Asisten[E soiiale .siProteclia Copilului BuzEu in anul 2018.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rAre, supus la vot a fost aprobat cu32 voturi ,,pefltru".
*

18.V8 supun votului proiectul
ocupare a func[iilor publice din
Persoanelor Buz5u in anul 2018.

Nu au fost intervenlii. proiectul
32 voturi ,,pefltru".

de hot5r6re privind aprobarea planului de
cadrul Direcliei Jude[ene de Evidenl5 a

de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*

- 19. supun la vot proiectul de hot5r6re privind infiin[area,
funclionarea consiliului consultativ pe probleme de Tineret.

Nu au fost intervenlii. proiectul de hot516re, supus la vot a
32 voturi ,,pefitru",

organizarea gi

fost aprobat cu

actualizarea echipei de
siturilor de importan!5

la vot a fost aprobat cu

20. VE supun ra vot proiectur de hot5r6re privind
administrare a custodiei ariilor naturale protejate/
comunitarS RoSCIolgo penteleu gi RosclOz)g siriu.

Nu au fost intervenlii. proiectur de hot516re, supus
32 voturi ,,p€fltfu".

*

. -21. 
VE supun la vot proiectul de hot516re privind primirea de noi membri gimodificarea Actului Constitutiv 9i Statutului Asocia[iei de DezvoltareIntercomunitar5 ,,Buzdu 2oo9" la care judeful Buz5u este membru asociat.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus Ia vot a fost aprobat cu32 voturi ,,perttru".
*



22' ve supun la vot proiectul de hot5rdre privind stabilirea unui mandatspecial reprezentantului Judetului BuzEu in Adunarea Generald a Acfionarilor lasiocietatea ,,comp91ia-d9 np3" sA Buzdu p"nir, gedin[a ordinard gi respectivextraordinar5 din L6.LO.2Ol7 .

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu23 voturi ,,pentru" gi 9 voturi ,,impotriv5,, - zoican Adrian, Babiuc Emilia,Frlorescu Raul, Calot5 Georgian, carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu- Adrian, Nicolae Ion, M5r5cine Nicoiae.

23' VE supun Ia vot proiectul de hot5r6re privind atribuirea licen[ei detraseu pentru traseur jude[ean cod o2B, BuzEu nrtogaiu Sud- padina,
operatorului de transport rutier TRANS EXPRES sRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu31 voturi ,,pehtru".

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.1 coroborat cu art. 98 din Legea 2L5/2OOL).

24' Ve supun la vot proiectul de hot5r6re privind inlocuirea autovehicululuinominalizat pentru .cursele regulate speciale pe traseele ZErnegti SlEnicBuz5u, Aldeni - BuzSu 9i retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES
SRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu3.1 voturi ,,p€fltru".

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2OOl).

Domnul petre Emanoil Neagu: _ VA mul[umesc
as;t5zi in gedinfa consiliului Jude[e-an. Rcum ,E'tr"..,
oficialS din punct de vedere al ordinii de zi.

pentru votul acordat
la partea mai pu!in



DupS cum v-am informat ast5zi il avem alSturi de noi pe generalul Focacare pSnE de cur6nd a fost comandantut UnitS[ii Militare Getica. Domniei salei-a venit vremea sE treac5 in rezervb. vreau if ire.prn ;;;;.ur generar focade trei stele a iegit la pensie chiar la termen. Vorbele sunt de prisos, eu iimullumesc in numele cet5tenilor buzoieni pentru tot ceea ce a fdcut pentrujudeful nostru

Pregedintele consiliului Jude[ean BuzEu il invit5 pe domnul general FocasE ia cuv6ntul,

- 
tn alocufiunea sa, domnul general Foca prezintS cariera gi experien[a saprofesionalS.

UrmeazS ceremonia de decorare a domnul general Foca Lucian.

*

Domnul Petre Emanoil Neagul - Declar inchise lucr5rile gedinlei noastrede ast5zi.

Lucr5rile gedinlei au luat sf6rgit.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL N

s Ec RErA RU ! r ubet*fi}bf BUzAu,I -,/bfn;;<--d---)
MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

/

Steno-tehnored
Steliana gulS

10


