
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinar6 a

Consiliului Judetean Buzdu
din data de 27 iulie ZOLI

Lucr5rile 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, Babiuc Emilia, Bogdan Ion, Baciu Gabriel piul, -Atrte

Marian, Burada Petre, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian,
Enescu Liviu - Adrian, Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubahdru
Aurel, Holban Corina-Monica, M5ntoiu Ion, Mocanu Viorel, Muzgoci Constantin
Doru, MHr5cine Nicolae, Nicolae lon, vieru Mariana - Eliza, popescu D. Ion,
Pricop Karmencita, Pitig cornel, R6nja paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea
Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu Grigore, Nicoare Iulian.

A absentat motivat domnul Nicoar5 Silviu.

La lucr5rile Sedintei mai particip5 domnul Mihai - Laurenliu GavrilS -
Secretarul Judetului BuzEu, doamna Doinila REican - $ef serviciul Juridic Ai
Contencios gi domnul Mihai Liviu Ciolan director executiv Direc[ia
economicS.

in calitate de invitali participS doamna Dorobanlu Loredana - director
executiv la Directia GeneralS de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului Buz5u
gi doamna Cojocea Mihaela - director executiv economic la Direclia GeneralS
de Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzSu

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

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 ordinarE in baza
Dispozitiei Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr. nr. 424 din 20 iulie
20L7.

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

- BunE dimineata gi bine ali venit.
Prin Dispozitia nr. 424 din 20 iulie 2017, dfit convocat ast5zi, 27 iulie

a,c., Consiliul Judetean Buz5u in gedin[5 ordinar5.
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La gedint5 sunt prezenti 32 de consilieri judeleni.

Lipsegte motivat 1 consilier judelean.

$edinta este legal constituit5 gi igi poate desf5gura lucrdrile.

VH supun aprobErii prin vot, procesele-verbale ale gedinlei ordinare din
data de 29 iunie gi al gedinfei extraordinare din 13 iulie 2017 ale Consiliului
Judetean BuzEu, care au fost afigate pe site.

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

*

Supun aprobbrii pentru gedin[a de ast5zi, urm5toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Execulia bugetului propriu al judelului BuzEu pe trimestrul II
2Ot7 pe cele dou5 sec[iuni;

2. Modificarea HotE16rii Consiliului Judelean BuzEu nr. OO/20L7
privind aprobarea utiliz5rii in anul 2Ot7 a excedentului anual al bugetului
propriu al judefului Buz5u rezultat la incheierea exerci[iului bugetai la 31
decembrie 2016;

3. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al jude[ului Buz5u pe
anul 2Ot7;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2017 al
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle Auditive Buzfiu;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2017 al
Muzeului Jude[ean Buz5u;

6. Modificarea Hotd16rii Consiliului Judefean BuzEu nr. 77/20t7
pentru aprobarea aloc5rii sumelor destinate finan!5rii activitSlilor de
performan[5 a structurilor sportive locale participante la competi[iile
na[ionale gilsau internafionale in anul bugetar 2OL7;

7. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judefean BuzEu,
Fundalia pentru Tineret Buz5u 9i Asocialia Hair Redivivus ca gi coorganizator
al edi[iei 30 a Festivalului de muzic5 rock ,,TOpT,,;



8. Trecerea din domeniul public al judelului Buzdu in domeniul
public al comunei MihEilegti a imobilului - ,,Cl5dire cEmin de b5trdni", situat
in comuna Mih5ilegti, judelul BuzSu;

9. Modificarea 9i completarea Regulamentului de organizare gi
funcfionare a Consiliului Jude[ean BuzEu;

1O. Stabilirea salariilor de
personalul contractual din aparatul
Judefean BuzEu - familia ocupa]ionalS

11. Stabilirea salariilor de
personalul contractual din aparatul
Generale de Asisten[5 SocialS gi
ocu pa[ionalS' Ad ministra[ie";

bazd pentru func[ionarii publici gi
de specialitate propriu al Consiliului
"Administra!ie";

bazd pentru funcfionarii publici gi
de specialitate propriu al Direc[iei

Proteclia Copilului Buzdu - familia

12. Stabilirea salariilor de bazd
personalul contractual din aparatul de
Judelene de Evident5 a Persoanelor
"Ad m in istra!ie";

pentru funcfionarii publici 9i
specialitate propriu al Direcfiei
BuzHu - familia ocupalionalS

13. Stabilirea salariilor de bazd pentru personalul contractual din
cadrul Teatrului "George ciprian" BuzEu - funcfii specifice familiei
ocu pa[iona le "Ad ministrafie";

14. Stabilirea salariilor de bazd pentru personalul contractual din
cadrul Centrului Judefean de CulturE gi Artd BuzEu - funcfii specifice familiei
ocu pa[ionale "Ad ministrafie";

15. Stabilirea salariilor de bazd pentru personalul contractual din
cadrul Bibliotecii Judelene 'Vasile Voiculescu" BuzEu - funcfii specifice
familiei ocupa[ionale "Administralie";

16. Stabilirea salariilor de bazl pentru personalul contractual din
cadrul Muzeului Judefean BuzEu - funcfii specifice familiei ocupalionale
'?dministra!ie";

17. Aprobarea unor modific5ri in organigrama gi statul de funcfii ale
Spitalului Judelean de Urgen!5 Buz5u;



18. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi din statul de functii
al Muzeului Judefean Buz5u;

19. Aprobarea modific5rii nivelului unui post din statul de func[ii al
Bibliotecii jude[ene "V. Voiculescu" Buzdu;

20. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi contractuale din
statul de func[ii al Direcliei Generale de Asisten[5 SocialS gi protecfia
Copilului Buz5u;

2L. Numirea doamnei Doroban[u Loredana - Elena in funclia public5
de conducere de Director executiv al Directiei Generale de AsistentE bocialS
gi Protec[ia Copilului BuzSu;

22. Numirea doamnei Cojocea Mihaela in funclia public5 de
conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcfiei Generale de
Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului Buz5u;

23. Aprobarea participSrii in anul 2OL7 a Muzeului judelean BuzEu in
cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto nafional;

24. Modificarea art. 1 din Hotdr6rea Consiliului Jude[ean Buz5u nr.
724/2017 privind aprobarea particip6rii in anul 2077 a Direcfiei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Protecfia Copilului Buzdu in cadrul Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto na[ional;

25. Modificarea punctului VI din anexa la Hotb16rea Consiliului
Jude[ean BuzEu nr. t4\l2Ot7 privind stabilirea consumului lunar de
carburanfi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului
Judefean Buz5u gi al institufiilor 9i serviciilor publice de interes judefean -
forma actualizatS;

26. Aprobarea Planului de ac[iuni pentru perioada 2Ot7 2O2O
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia Jude[eanE Antidrog 2OL4
- 2020.

rr. NoTE, TNTERPEIART:
Noti pentru menfinerea mandatului reprezentantului Consiliului

Judefean BuzEu in Adunarea GeneralS a Ac[ionarilor la "Compania de Ap5"
SA BuzEu, astfel cum a fost stabilit prin HotSrdrea Consiliului Judefean
BuzEu nr. 122/2017 9i pentru gedinfele ordinarE gi extraordinarE din
07.08.20L7.
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Supun aprob5rii ordinea de zi, astfel enun[at5:

Supus6 la vot, ordinea de zi, a folt aprobat5 cu 32 de voturi ,,p€htru',.

1. Supun la vot proiectul de hot516re privind execufia bugetului propriu
al jude[ului BuzEu pe trimestrul II 2oL7 pe cere dou5 secfiuni. 

-

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,pefltru" gi 9 ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, calotd Georgian, carpen claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu
Adrian, Nicolae Ion, M5r5cine Nicolae. 

*

2. VA supun la vot proiectul de hotSr6re privind modificarea Hot5r6rii
Consiliului Judelean Buz5u nr. 6012017 privind aprobarea utiliz5rii in anul
2077 a excedentului anual al bugetului propriu al judefului BuzEu rezultat la
incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2016.

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

*

3. Supun la vot proiectul de
bugetului propriu al judelului Buz5u

Nu au fost interventii. Proiectul
cu 32 voturi ,,pefltru".

hot5rSre privind rectificarea a III- a a
pe anul 20L7.

de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat

*

4. Supun votului proiectul de hot5rdre privind rectificarea I a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ol7 al Liceului Tehnologic Special pentru
Copii cu Deficien[e Auditive Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r5re, supus la vot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".

*

**

5. VE supun votului proiectul de hot5rdre privind rectificarea I a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot7 al Muzeului Jude[ean Buz5u.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat
cu 32 voturi ,,pentru".
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..10. Supun la vot proiectul de hot516re privind stabilirea salariilor de
bazl pentru funclionarii publici gi personalul contractual din aparatul de
specialitate propriu al Consiliului Jude[ean Buzbu - familia ocupafionalE
'Administra[ie",

Nu au fost interventii, Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
9u 23 voturi ,,pefltru' gi 9 voturi ,,impotriv5" - zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen craudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, Mdr5cine Nicolae.

1. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind stabilirea salariilor de
bazd pentru funclionarii publici 9i personalul contractual din aparatul de
specialitate p_ropriu al Direcfiei Generale de Asisten[5 SocialS ;l proteclia
Copilului Buz5u - familia ocupafional5,Administrafie,,.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat
9u 23 voturi ,,pentru' gi 9 voturi ,,impotrivd" - zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen craudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae lon, M5r5cine Nicolae.

L2. Supun votului proiectul de hot5r6re privind stabilirea salariilor de
bazl pentru funcfionarii publici 9i personalul contractual din aparatul de
specialitate propriu al Direcfiei Judefene de Evident5 a persoanelor BuzEu -
familia ocupafionalS "Administra[ie".

Nu au fost interventii. Proiectul de hotbr6re, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,pefltru" gi 9 voturi ,,impotriv5" - zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, MdrScine Nicolae.

13. V5 supun votului proiectul de hot516re privind stabilirea salariilor de
bazd pentru personalul contractual din cadrul Teatrului "George Ciprian,,
BuzEu - func[ii specifice familiei ocupafionare "Administra[ie".

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,p€fitrU' gi 9 voturi ,,impotriv5" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen craudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, MEr5cine Nicolae.



14. Supun votului proiectul de hot516re privind stabilirea salariilor de
baz5 pentru personalul contractual din cadrul Centrului Jude[ean de CulturE
gi ArtE BuzEu - funcfii specifice familiei ocupafionale "Administra[ie',.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,pe ntru" gi 9 voturi ,,impotriv5" - zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, MEr5cine Nicolae.

15. Supun Ia vot proiectul de hot5r6re privind stabilirea salariilor de
bazd pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judefene "Vasile
Voiculescu" BuzEu - funcfii specifice familiei ocupafionale 'Administrafie",

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,pentru' gi 9 voturi ,,impotriv5" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, calot5 Georgian, carpen claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, MEr5cine Nicolae.

16. Supun la vot proiectul de hotdr6re privind stabilirea salariilor de
bazd pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Judelean Buz5u
funcfii specifice familiei ocupafionale'?dministra[ie,,.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat
cu 23 voturi ,,pentru" gi 9 voturi ,,impotriv5" - zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu
Liviu - Adrian, Nicolae Ion, MEr5cine Nicolae.

L7. Supun la vot proiectul de hotdr6re privind aprobarea unor modific6ri
in organigrama gi statul de func[ii ale Spitalului Judefean de Urgen!5 BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat
cu 31 voturi ,,pentru".

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46
alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea 2LS/2OOL),



18. VA supun la vot proiectul de hot5rSre privind aprobarea modific[rii
nivelului unor posturi din statul de funclii al Muzeului Judefean BuzEu.

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

*

19. Supun la vot proiectul de hotSr6re privind aprobarea modific5rii
nivelului unui post din statul de funcfii al Bibliotecii jude[ene 'V. Voiculescu,,
BuzEu.

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

*

20. VE supun votului proiectul de hot516re privind
nivelului unor posturi contractuale din statul de functii
de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus
cu 32 voturi ,,pentru".

*

aprobarea modific5rii
al Direcliei Generale

la vot a fost aprobat

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - La urm5toarele dou5 proiecte de
hotSr6re vreau sE fac o menliune; gtili cE a avut loc concursul, funcliile de
directori au devenit functii publice, in urma concursului cele dou5 dbamne
au realizat punctajul necesar gi au c6gtigat concursul.

La proiectele de hot5rdre privind numirea doamnei Dorobanfu Loredana
- Elena in funclia public5 de conducere de Director executiv 9i a doamnei
Cojocea Mihaela in funcfia public5 de conducere de Director executiv adjunct
(economic) ai Direc[iei Generale de Asisten!5 SocialS gi Protec[ia Copitului
BuzEu, av6nd in vedere cH este vorba de insugirea rezultatului concursului
organizat in condiliile legii, vE propun sE exercitSm votul deschis.

Toti domnii/doamnele consilieri judegeni au fost de acord cu exercitarea
votului deschis.

21. Supun la
Doroban[u Loredana
executiv al Directiei
BuzEu.

vot proiectul de hot516re privind numirea doamnei
Elena in func[ia public5 de conducere de Director

Generale de Asisten!5 SocialS gi proteclia Copilului



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

*

22. Supun la vot proiectul de hot5rdre privind numirea doamnei
Cojocea Mihaela in funclia public5 de conducere de Director executiv
adjunct (economic) al Direcliei Generale de Asisten[5 SocialS gi proteclia
Copilului Buz5u.

Nu au mai fost alte interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost
aprobat cu 32 voturi ,,pefltru".

Domnul Petre Emanoil Neagu: - gi pentru cE doamnele sunt
prezente in salS haideli sd faceli cunogtin!5: doamna Dorobanlu Loredana
care lucreaz5 de foarte mult5 vreme in Direclia de Asisten!5 SocialS gi
cunoagte toate problemele care sunt acolo. Noi, cred cE imi dali voie, cu tolii
o felicit5m gi conform legii incep6nd de ast5zi este director executiv la
direc[ie.

Domnul Baciu Gabrie!: - Mult succes!

Doamna Dorobantu Loredana: - Mul[umesc.

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Doamna cojocea Mihaela, pe d6nsa
o- cunoagteli pentru cE a fost director economic interimar, gi doamna a
cSgtigat concursul. ii ur5m gi dSnsei succes, ur5m de fapt ec"hipei succes.
SperEm cE la direc[ie lucrurile vor intra intr-o oarecare normalitate,

Vreau sE vE mai informez cE in cursul sdpt5mSnii viitoare o sE am o
discu[ie cu doamna director executiv vis-a-vis de un program de
management pentru un an, doi sE vedem proieclia pe care o are domnia sa
impreun5 cu echipa de conducere 9i dupS aceea o sE vin in plen cu acel
raport sau proiect de management sE vedem punctual cum se indeplinegte
managementul la direcfie. Eu vE urez incS o dat5 succes 9i sper sE
colabor6m foarte bine.

23' Supun la vot proiectul de hot5rSre privind aprobarea particip5rii in
anul 2017 a Muzeului jude[ean BuzEu in cadrul Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto nalional.

Nu au mai fost alte interventii, Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 32 voturi ,,pentru".
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24. VE supun la vot proiectul de hot516re privind modificarea art, l din
HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 124/2OL7 privind aprobarea
participdrii ?n anul 2Ot7 a Direc[iei Generale de Asisten[5 SocialS gi proteclia
Copilului BuzSu in cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto
na[ional.

Nu au mai fost alte interven[ii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 32 voturi ,,pe fltru".

*

25. Supun la vot proiectul de hot516re privind modificarea punctului VI
din anexa la Hot5r6rea Consiliului Judelean BuzEu nr. t4B/2:.Ot7 privind
stabilirea consumului lunar de carburanfi pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judefean BuzEu 9i al institufiilor 9iserviciilor publice de interes judefean - forma actualizat5.

Nu au mai fost alte intervenlii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost
aprobat cu 32 voturi ,,pentru".

*

26. Supun la vot proiectul de hot5rdre
acfiuni pentru perioada 2Ol7 - 2O2O pentru
in Strategia Judefeand Antidrog 2OL4 - 2020.

Nu au mai fost alte intervenlii. proiectul
aprobat cu 32 voturi ,,p€fltru". 

*

privind aprobarea Planului de
realizarea obiectivelor cuprinse

de hot5r6re, supus la vot a fost

La ultimul punct al ordinii de zi, vE supun insugirii nota pentru
menfinerea mandatului reprezentantului Consiliului Jude[ean BuzEu in
Adunarea GeneralS a Acfionarilor la "compania de ApE,, SA Buz5u, astfel
cum a fost stabilit prin Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 122120t7 gi
pentru gedinfele ordinard gi extraordinarE din 07.08 .20t7.

- Nota prezentat5 a fost insugit5 cu 23 voturi ,,pehtru,, gi 9 voturi
,,impotrivd" - zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul, calot[ Georgian,
carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu Adrian, Nicolae 

-lon,
M5r5cine Nicolae. 

*

Domnul Pitig Cornel: - Domnule Pregedinte cer permisiunea sE mE
adresez colegilor intr-o problemE care este Ia indemdna noastr5. Un
eveniment mai putin plScut m-a purtat zilele acestea prin Spitalul Judelean,

LL



Nu critic pe nimeni, chiar pentru actul medical, fSrE sE fac uz de funclie gi
calitate sunt foarte multumit cum a fost tratat5 mama mea. Invit togi colegii
sE fac5 o plimbare prin curtea Spitalului Judelean, s5 vin5 cu propuneii,
pentru cd acolo trebuie f5cut ceva. Nici nu trebuie sH intre in spital, spitalui
chiar la interior arat5 foarte bine, curtea din punctul meu de vedere ca gi
gospodar gi inginer arat5 execrabil.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Aveli perfect5 dreptate, dar eu
sper cE in perioada imediat urm5toare spitalui va intra intr-o reabilitare
totalS, DupE cum bine gtili am fost ,,agreafi" sE se modernizeze gi sE se
extind5 Unitatea de Primiri Urgen!e, pe fonduri europene gi prin surse proprii
de aproximativ 2 milioane euro gi atunci vom rezolva tu' sigurangS, dac|
vreti, nu numai din punct de vedere al curSleniei dar gi arhitectura gi
topografia curtii Spitalului Judetean. Cred cE este o veste bun5, un lucru buh
cE o s5 putem intr-un viitor apropiat sE extindem gi s5 moderniz5m Unitatea
de Primiri Urgen[e. In cur6nd va Tncepe gi reabilitarea blocului operator gi
reabilitarea termic5 gi energetic5 a spitalului.

Domnul Mihai - Laurentiu GavrilS: - Domnule Pregedinte, dac5 imi
permiteti, vreau ca Tn numele aparatului tehnic al Consiliului Judelean sE vE
multumesc dumneavoastr5 gi domnilor/doamnelor consilieri judeleni pentru
votul acordat ast5zi pe proiectul de hot516re privind stabiliiea salariilor de
bazd pentru func[ionarii publici gi personalul contractual din aparatul de
specialitate propriu al Consiliului Judelean Buz6u,

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Noi am aplicat legea. DacE nu mai
sunt alte interventii, declar inchise lucr5rile gedinlei noastre de ast5zi.

Lucr6rile gedintei au luat sf6r9it.

PREg

PETRE

JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\
\
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