
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedin[a ordinard a

Consiliului Judetean Buziu
din data de 26 octombrie ZOLT

Lucr5rile gedintei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu
-Pregedinte al Consiliului Judetean Buz5u.

La gedint5 participS: Vicepregedin[ii Consiliului Judefean BuzSu domnul
Petre Adrian - Robert, domnul Lungu Romeo gi consilierii jude[eni: Alexandrescu
Gabriel, Babiuc Emilia, Bogdan Ion, Baciu Gabriel Paul, Burada petre, Birl5
Marian, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Calot5 Georgian, Enescu Liviu - Adrian,
Florescu Raul-Ioan, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban
Corina-Monica, Mdntoiu Ion, Mocanu Viorel, Muzgoci Constantin Doru, M5rdcine
Nicolae, Vieru Mariana - Eliza, Popescu D, Ion, Pitig Cornel, Pricop Karmencita,
R6nja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu
Grigore, Nicoare Iulian, Nicoar5 Silviu,

La lucr5rile gedintei mai participS: domnul Mihai Laurenfiu GavrilS -
Secretarul Judefului Buz5u, doamna Oprea Mirela - director executiv- Direclia
juridic5 9i administralie public5 gi domnul Ciolan Liviu director executiv -
Direcfia economicS.

tn calitate de invitafi participE doamna Ichim Carmen prefectul
Judefului BuzEu 9i domnul general Ionit5 Vlad.

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

Consilierii judeteni au fost convocali in gedin!5 ordinar5 in baza Dispozi[iei
PreSedintelui Consiliului Judetean Buz5u nr. 700 din 19 octombrie 2017.

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

- La gedinfa de ast5zi avem invita[i pe doamna Prefect Ichim Carmen gi pe
domnul general Ioni!5 Vlad Comandantul Armatei a II - a. Mai avem 9i alfi
invita[i pentru cE la sf6rgitul gedinfei avem un moment deosebit sE
comemor5m un erou. $i pentru cE ieri a fost Ziua Armatei s5 ur5m "La multi
ani!" Armatei Rom6ne si celor angaja[i in armat5.
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tnainte sd trecem la ordinea de zi vreau sE informez cE acum c6teva zile
am semnat un contract de finan[are pentru DJ 203K pe bani europeni, este
vorba de 26 de milioane de euro fSrd TVA. Vreau sH mulfumesc at6t colegilor
din Partidul Social Democrat c6t gi colegilor din opozifie pentru cE impreunE am
reugit sd facem acest lucru, nu uit sE mul[umesc celor din Consiliul Judefean
care s-au ocupat de aceste proiecte. Am de ce sd mulfumesc domnilor consilieri
judeleni pentru cE in afar5 de gedinfele ordinare de fiecare dat5 c6nd a fost
nevoie am f5cut gi gedinle extraordinare, dumneavoastr5 v-a[i f5cut datoria.

Prin Dispozitia nr, 700 din 19 octombrie 201-7, am convocat astdzi, 26
octombrie a.c., consiliul Judetean Buz5u in gedinl5 ordinard.

La gedint5 sunt prezenti 32 de consilieri judefeni.
gedinta este legal constituit5 9i igi poate desf5gura lucr5rile.

*
VE supun aprobSrii prin vot, procesul-verbal ale gedinlei ordinare din data

de 28 septembrie al Consiliului Judelean BuzEu, care a fost afigat pe site.
Nu au fost observatii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 32

de voturi ,,pentru".
*

Supun aprobbrii pentru gedinfa de ast5zi, urmStoarea ordine de zi cu
men[iunea c5 am retras de pe ordinea de zi un proiect de hotSrdre, astfel cum
v-am comunicat in comisii

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:
1. Executia bugetului propriu al judetului Buzdu pe trimestrul III 2017 pe

cele douE sectiuni;

2. Rectificarea a VII -a a bugetului propriu al judelului BuzSu pe anul
2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2077
al Centrului gcolar de Educa[ie Incluziv6 Buz5u;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienfe Auditive BuzEu;

5. Rectificarea a I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20 LZ al
Liceului Special pentru Deficien[i de Vedere Buzdu;

6. Rectificarea a I a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2OL7 al
Centrului gcolar de Educafie Incluziv5 Rm. SErati

7. Rectificarea a I a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2OL7 al
Bibliotecii Jude[ene,,Vasile Voiculescu" BuzEu;



8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20 t7 al
Teatrului "George Ciprian" BuzEu;

9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2017
al Muzeului Judefean Buz5u;

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul
2Ol7 al Directiei Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu ;

11. Aprobarea alocirii unei sume de la bugetul propriu
in vederea organiz5rii gi desfSgurdrii unor acliuni dedicate
Rom6niei - 2017 gi S5rb5torilor de iarnS;

12. Stabilirea costului mediu lunar in perioada mai-iu nie 20L7 pentru o
persoand cu handicap care beneficiaz5 de proteclie specialS in douS unitSli de
asistent5 socialS din cadrul Direcliei Generale de Asisten[5 SocialS gi protecfia
Copilului Buz5u;

13. Revocarea Hot5rdrii Consiliului Judefean Buz5u nr. 87/2017 pentru
aprobarea major5rii capitalului social subscris gi vErsat de Jude[ul Buz[u la
Societatea ,,Domenii Prest Serv" SRL BuzEu;

L4. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Judelului
BuzEu in patrimoniul Asociafiei de Dezvoltare IntercomunitarE Sbrata-Monteoru
BuzEu;

15. Constatarea incetdrii calitSlii de asociat-membru fondator al
municipiului Buzbu in cadrul Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS
,,SE rata-Monteoru Buzdu" ;

16. Revocarea/validarea unui consilier judelean ca membru al AutoritSlii
Teritoriale de Ordine PublicE a Judetului BuzEu;

17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judelean BuzEu in Consiliul
de Administratie al casei Judetene de Asigur5ri de s5n5tate Buz5u;

18. tnlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judefean BuzEu in Consiliul
de Administrafie al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien[e
Auditive BuzEu;

19. Completarea componenfei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului
9i urbanism a Judelului BuzEu;

2O. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judefean Buzdu, institu[iile
de culturE de sub autoritatea sa 9i Inspectoratul $colar Jude[ean Buz5u pentru
realizarea unui program de interes jude[ean in beneficiul elevilor;

al judetului Buz5u
Zilei Nationale a



21. Aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Buz5u si
Institutul Francez din Romdnia pentru organizarea evenimentului "intdlnirile
franco - rom6ne pentru turism", BuzEu - 24 noiembrie 2017.

22. Aprobarea documentafiei tehnico-economice, faza Documenta[ie de
Avizare a LucrHrilor de Interven[ie, a indicatorilor tehnico-economici gi a
cofinant5rii obiectivului de investifii ,,Modernizare DJ 204c, km
60+000-84+500, Lim. Judef vrancea Bisoca sdruteSti vintitd vodd,
iude,tul Buzdu" promovat spre finanfare prin Programul Nalional de Dezvoltare
LocalS al Ministerului Dezvolt5rii Regionale, Administra[iei Publice gi Fondurilor
Europene;

23. Modificarea art. 3 din Hotdr6rea Consiliului Judelean BuzSu nr.
220/28.O9.2017 pentru aprobarea documenta[iei tehnico-economice, faza
Documentalie de Avizare a Lucrdrilor de Intervenf ie, a indicatorilor
tehnico-economici 9i a cofinan[5rii obiectivului de investilii ,,Reabilitare drum
judefean DJ 2O3L, intre km 29+4oO - 5O+OO0 Cozieni - Bozioru Br5egti,
judelul Brtzdtt" promovat spre finanfare prin Programul Nafional de Dezvoltare
LocalS al Ministerului Dezvolt5rii Regionale, Administrafiei Publice gi Fondurilor
Europene;

24. Aprobarea modific5rii nivelului unor posturi din statul de functii al
Centrului Judelean de Cultur5 9i Artd Buz5u;

25. Aprobarea modific5rii nivelului unui post din statul de functii al
Muzeului Jude[ean Buz5u ;

26. Aprobarea modific5rii nivelului unui post din statul de functii al
Bibliotecii judelene,,Vasile Voiculescu" Buzdu;

27. Numirea doamnei lonif5 Maria-Mirela in funclia publicS de conducere
de Director executiv adjunct la Direclia GeneralS de Asisten[5 SocialS gi
Proteclia Copilului BuzEu;

28. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenfei de traseu
pentru cursa regulat5 specialS pe traseul Plegcoi-Berca-Ojasca-BuzEu,
operatorului de transpost rutier MILLENIUM TRANS SRL;

29. Exprimarea avizului Consiliului Judefean Buz5u in favoarea Asociafiei
de Dezvoltare Intercomunitard a Transportului Public din Rm. SErat - ATRAS,
de emitere a licenfelor de traseu pe traseele: Rm. SErat-Drdghegti (comuna
Topliceni), Rm. S_5rat-Plevna (comuna GrebEnu), Rffi. Sdrat-Oratia (comuna
Podgoria), Rfll. SErat - R6mnicelu - gtubeiu (comuna R6mnicelu), Rm, SErat -
co[atcu (comuna Podgoria), Rffi. S5rat - plegegti (comuna podgoria);

3O. Acordarea titlului de ,,Cet5!ean de onoare al Judelului Buzdu" - post
mortem, sublocotenentului Stoica MEdElin.



II. NOTE, INFORtIARI, INTERPEIAnT

1. NotE privind stadiul aplic5rii HotErdrii Guvernului nr.640 /2017 pentru
aprobarea Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada 2OL7 ZOZZ qt
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar ZOLT -
2018;

2. Informare privind stadiul implement5rii Hotd16rii Consiliului Judefean
Buz5u nr. 24/2Ot7 pentru exprimarea acordului Consiliului Judefean Buz5u
privind infiinfarea internatelor gcolare cu cantind in structura Liceului tehnologic
special pentru copii cu deficienfe auditive BuzHu gi Liceului special pentru
deficienfi de vedere Buz5u pentru anul gcola r 2Ot7 - 2018.

*

Domnul Petre Emanoil Neagu: - tnainte sE supun la vot ordinea de zi
aF dori, dac5 suntefi de acord, ca punctul 30 sE fie ultimul dupE Note,
Inform5 ri, InterpelS ri.

Mai doresc sE vd informez doamnelor/domnilor consilieri jude[eni cE in
perioada 5 - 7 noiembrie vom avea o delegafie din Republica Moldova format}
din mai mulfi primari. VE invit de acum 9i cu asentimentul dumneavoastr5 o sE
facem o gedin[5 comunS. Despre evenimente o sE informez liderii de grupuri de
consilieri judeleni 9i mi-ar face mare plScere sd ne facem timp !5 putem
participa, indiferent de spectrul politic, la aceste gedinle 9i la int6lnirile care vor
avea loc. Sunt 100 de ani de romAnism 9i de o parte gi de alta a Prutului 9i aga
cum este normal trebuie sE cinstim cum se cuvine.

Supun aprobErii ordinea de zi.
Supusd la vot ordinea de zi a fost aprobat5 cu 32 de voturi "pentru",

1. VA supun la vot proiectul de hot516re privind execulia bugetului propriu
al judetului BuzEu pe trimestrul III 2ot7 pe cere dou5 secliuni.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotdrAre, supus la vot a fost aprobat cu
24 voturi ,,pentru" gi B,,ablineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul,
Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu Adrian,
MEr5cine Nicolae.

*

**



2.VE supun votului proiectul de hotdr6re privind Rectificarea
bugetului propriu al judetului BuzEu pe anul 20L7.

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

*

aVII-aa

aprobat cu

3. Supun la vot proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului
de venituri gi cheltuieli pentru anul 2077 al Centrului Scolar de Educatie
Incluziv5 BuzEu

Nu au fost interven[ii. Proiectul
32 voturi ,,pentru",

de hot5rSre, supus la vot a fost aprobat cu

*
**

privind rectificarea a II-a a
al Liceului Tehnologic Special

supus la vot a fost aprobat cu

4. Supun votului proiectul de hotSrdre
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot7
pentru Copii cu Deficienfe Auditive Buz6u,

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

5. V5 supun la vot proiectul de hot5r6re privind rectificarea a I a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al Liceului Special pentru Deficiengi de
Vedere BuzEu.

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

hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*
*

6.VE supun votului proiectul de hotb16re privind rectificarea a I a bugetului
de venituri gi cheltuieli pentru anul 2Ot7 al Centrului Scolar de Educatie
Incluziv5 Rm. SErat.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotSrdre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,,pe fltFu".

(doamna Vieru Mariana - Eliza nu a participat la vot fiind sub incidenla art.
46 alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea 2L5/2OOL).



7. Supun la vot proiectul de hot5r6re privind rectificarea a I a bugetului de
venituri gi cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Judefene ,,Vasile Voiculescu,,
BuzEu.

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

*
**

8.VE supun votului proiectul de hot516re privind rectificarea a III-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot7 al Teatrului t'George Ciprian,,
BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot6rdre, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€fltlu".

9. Supun la vot proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului
de venituri gi cheltuieli pentru anul 2077 al Muzeului Judelean Buzbu

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

1O. Supun la vot proiectul de hot5rAre privind
bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2Ot7 al
Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu.

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

rectificarea a II-a a
Directiei Generale de

vot a fost aprobat cu

11. Supun la vot proiectul de hot5rdre privind
sume de la bugetul propriu al judelului BuzEu in
desfSgurErii unor acliuni dedicate Zilei Nalionale a
Sdrb5torilor de iarn5.

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot516re, supus
32 voturi ,p€ntru".

aprobarea aloc5rii unei
vederea organiz5rii gi
Rom6niei 20L7 9i

la vot a fost aprobat cu



L2. Supun votului proiectul de hot5r6re privind stabilirea costului mediu
lunar in perioada mai iunie 2OL7 pentru o persoanS cu handicap care
beneficiaz6 de protectie specialS in douE unitSli de asisten!5 socialS din cadrul
Directiei Generale de Asistent5 socialS gi proteclia copilului Buz5u.

Nu au fost interventii. Proiectul de hotb16re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,pentru". 

*
*

13. VE supun votului proiectul de
Jude[ean BuzEu nr. 87 /2077 pentru
subscris gi v5rsat de Judelul Buz5u la
BuzEu.

*

hot516re revocarea HotE16rii Consiliului
aprobarea majorErii capitalului social
Societatea ,,Domenii Prest Serv" SRL

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

*

14. Supun votului proiectul de hot5riire privind aprobarea transferului unor
mijloace fixe din patrimoniul Judefului BuzEu in patrimoniul Asociafiei de
Dezvoltare IntercomunitarE SErata-Monteoru BuzEu

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

*

15. Supun la vot proiectul de hot516re privind constatarea incet5rii calitSlii
de asociat-membru fondator al municipiului BuzEu in cadrul Asocialiei d-e
Dezvoltare IntercomunitarS,,sdrata-Monteoru BuzEu.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€fitru".

*
**

16. VE supun votului proiectul de hot5rAre privind revocarea/validarea
unui consilier judetean ca membru al AutoritSlii Teritoriale de Ordine public5 a
Judetului Buz5u. Nominalizat este domnur M5rdcine Nicolae.

VE consult dac5 sunteli de acord cu exercitarea votului deschis.
tn plenul Consiliului Judelean BuzSu consilierii judefeni au fost de acord

cu propunerea domnului Presedinte.



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

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Domnule MSrEcine suntefi membru deplin
al Autoritalii reritoriale de ordine public5 a Judelului Buz5u.

L7. La proiectul de hot516re privind desemnarea reprezentantului
Consili.ului Judetean Buz5u in Consiliul de Administra[ie al Casei Judelene de
AsigurEri de SEn5tate BuzEu, nominalizez, in numele grupului pSD+ALDE pe
domnul consilier judefean Burada Petre, care a mai avut aceast5 calitate, in
mandatul expirat in mai 2017.

De asemenea, vE rog s5 fi[i de acord cu exercitarea votului deschis.

tn plenul Consiliului Judefean BuzEu consilierii jude[eni au fost de acord
cu propunerea domnului Pregedinte.

VE supun la votului proiectul de hot5r6re cu nominalizarea f5cutS,

Nu au fost interventii. Proiectul de hotd16re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€fltru".

*

18. La urmStorul punct al ordinii de zi, cu privire la inlocuirea domnului
Diaconi!5 Cornel, reprezentant al Consiliului Judelean Buz5u in Consiliul de
Administrafie al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien[e Auditive
BuzEu, conform algoritmului, ?n numele grupului de consilieri pStj+ALDE, il
nominalizez pe domnul consilier jude[ean voinea Nicolae.

VE supun votului proiectul de hot5rdre, cu exercitarea de asemenea a
votului deschis.

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

*

19. Supun la vot proiectul de hot516re privind completarea componen[ei
Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului gi urbanism a Judefului Buzfiu

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

*



. 20. VE supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea parteneriatului
dintre Consiliul Jude[ean BuzEu, institu[iile de culturE de sub autoritatea sa gi
Inspectoratul $colar Jude[ean BuzSu pentru realizarea unui program de
interes judefean in beneficiul elevilor,

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

*

21. VE supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea Acordului de
parteneriat intre Consiliul Judefean BuzEu Si Institutul Francez din Rom6nia
pentru organizarea evenimentului "int6lnirile franco - rom6ne pentru turism,,,
Buz5u - 24 noiembrie 2017,

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

*

22. V5 supun la vot proiectul de hot6r6re privind aprobarea documenta[iei
tehnico-economice, faza Documentafie de Avizare a Lucr5rilor de Intervenfie, a
indicatorilor tehnico-economici gi a cofinan[5rii obiectivului de investifii
,,Modernizare DJ 204c, km 60+0a0-84+s00, Lim. Judel vrancea - Bisoca -
Sdrulegti - Vintild Vodd, judelut Buzdu" promovat spre finanfare prin programul
National de Dezvoltare LocalS al Ministerului Dezvolt5rii Regionale,
Administratiei Publice gi Fondurilor Europene.

Nu au fost interventii, Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,p€ntru".

*

23. VE supun la vot proiectul de hot5rdre privind modificarea art. 3 din
HotE16rea Consiliului Judefean BuzSu nr.22O/2B.Og.2OL7 pentru aprobarea
documentaliei tehnico-economice , faza Documentafie de Avizare a Lucr5rilor de
Interven!ie, a indicatorilor tehnico-economici gi a cofinan[5rii obiectivului de
investi[ii ,,Reabilitare drum judefean DJ 203L, intre km 29+4oo 50+o0ocozieni Bozioru Br5egti, judeful Buzdu" promovat spre finanlare prin
Programul Nafional de Dezvoltare LocalS al Ministerului Dezvolt5rii Regionale,
Administrafiei Publice 9i Fondurilor Europene.

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



24. VE supun la vot proiectul de hot5r6re privind aprobarea modific|rii
nivelului unor posturi din statul de functii al Centrului Judetean de Cultur5 si
ArtE Buz5u,

Nu au fost interventii. Proiectul de
32 voturi ,,p€rtt[u".

hot516re, supus la vot a fost aprobat cu

*
*

25. Supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea modificErii
nivelului unui post din statul de func[ii al Muzeului Jude[ean BuzEu,

Nu au fost interven[ii. Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
32 voturi ,,p€fltru".

*

26. VA supun votului proiectul de hotdrdre privind aprobarea modific5rii
nivelului unui post din statul de funcfii al Bibliotecii judelene ,,Vasile Voiculescu,,
BuzEu.

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

*

27. La urm5torul punct al ordinii de zi, cu privire la conducerea Direcfiei
Generale de Asistenf5 SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu, am invitat in plen pe
candidatul declarat admis la concursul organizat de Agenfia NafionalS a
Funcfionarului Public pentru ocuparea func[iei publice de director executiv
adjunct la aceastd institulie - doamna Ioni!5 Maria - Mirela. VE felicit doamnd
in numele consilierilor judefeni, avefi intregul nostru sprijin si v-ag ruga sE vE
prezenta[i.

Doamna Ioni!5 Maria - Mirela: - Domnule Pregedinte, stimafi consilieri
judeleni, stimali jurnaligti Maria - Mirela Ioni[5 mE numesc. Lucrez in
domeniul managementului serviciilor sociale de 12 ani. tntreaga mea activitate
at6t renumerat5 c6t 9i nerenumerat5 ca voluntar de 20 de an-i are ca obiect 9ica obiectiv categoriile defavorizate din domeniul social. Cred ci fac asisten[5
socialS prin vocalie. Am avut deja un prim contact cu echipa de management 9i
sunt bucuroas5 sE aflu cE avem at6t obiective cdt 9i viziune in domeniu.

VE mullumesc.

1.1.



Domnul Petre Emanoil Neagu: - A9 dori, in acelagi context, sE
apreciez activitatea domnului David $tefan care a asigurat interimatul funcliei
de director general adjunct 9i, parfial exercit6nd chiar 9i atribufiile de director
general. In cei doi ani, domnu I David a gestionat cu maturitate gi
profesionalism problematica direcliei 9i a creat un mediu de munc5 adecvat gi
corect. V5 dorim domnule David, s5 fifi s5n5tos 9i sE avefi congtiinfa cE v-aii
f5cut datoria in toate funcliile administrative sau de demnitate public5 pe care
le-a[i de[inut.

Aceasta este o recunoagtere publicb pe care o meritafi.

Domnul David $tefan: - V5 mullumesc 9i vd asigur de un transfer
responsabil privind funcfia public5 a noului director adjunct.

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Aceste fiind spuse, supun votului
deschis, cu acordul plenului, a numirii doamnei Ioni!5 Maria - Mirela in functia
publicS de director executiv adjunct la DGASpC Buz5u

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

*

28. VE supun votului proiectul de hot5rAre privind modificarea prevederilor
caietului de sarcini aferent licenfei de traseu pentru cursa regulat5 specialS pe
traseul Plegcoi Berca Ojasca Buz5u, operatorului de transport rutier
MILLENIUM TRANS SRL.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5rdre, supus la vot a fost aprobat cu
31 voturi ,p€ntru".

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub inciden[a art. 46 alin.
1 coroborat cu art, 98 din Legea zt\/2OOt).

29. Supun la vot proiectul de hotS16re privind exprimarea avizului
Consiliului Judefean BuzEu in favoarea Asociafiei de Dezvoltare IntercomunitarE
a Transportului Public din Rm. Sirat - ATRAS, de emitere a licenlelor de traseu
pe traseele: Rm. S5rat - DrSghegti (comuna Topliceni), Rm. SErat - plevna
(comuna Greb5nu), Rff'r. SErat oratia (comuna podgoria), Rrn. sErat
R6mnicelu gtubeiu (comuna R6mnicelu), Rm. sErat - co;atcu (comuna
Podgoria), Rffi, SErat - Plegegti (comuna podgoria).

1.2



Nu au fost interven[ii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
23 voturi ,,pentru" gi B voturi ,,impotriv5" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, Enescu Liviu
- Adrian, M5r5cine Nicolae.

(domnul BirlS Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2001).

La punctul al Il-lea al ordinii de zi,

1.VE supun aprobErii Nota privind stadiul aplic5rii HotE16rii Guvernului
nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al Rom6niei in perioada
2OL7 - 2023 9i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul gcolar 2OL7 - 2018.

Nu au fost interventii. Nota, supus5 la vot a fost aprobatE cu 31 voturi
,,pentru".

*

2. V5 supun insugirii Informarea privind stadiul implement6rii HotErdrii
Consiliului Judefean Buziu nr. 24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului
Judefean BuzSu privind infiinfarea internatelor gcolare cu cantind in structura
Liceului tehnologic special pentru copii cu deficienfe auditive BuzEu 9i Liceului
special pentru deficienli de vedere Buz5u pentru anul gcolar 2077 - 2018.

SupusE la vot, Informarea a fost insugitd de plenul Consiliului Judelean
Buzdu cu 31 de voturi ,,pentru".

Domnul Florescu Raul: - Vreau sE v5 aduc in aten[ie o problem5 ap5rut5
in ultimul timp in sistemul de s5n5tate din jude[ul Buz5u. Am ajuns in uitimele
sEpt5m6ni in aten[ia na[ionalS in ceea ce privegte serviciiie de sSnEtate
acordate in cadrul Spitalului Judefean de Urgen!5 Buz5u 9i a Spitalului Rm.
S5rat. Eu am tot f5cut sesiz5ri in ceea ce privegte activitatea de acolo 9i inprimul rdnd mE refer la activitatea managerialS, pentru o perioadE reiativ
scurt5 am preferat sE nu le mai fac in plen 9i m-am adresat dumneavoastr5 9i
colegilor pe alte c5i, ins5 lucrurile se pare cE au cam scipat de sub control si
cred cE aceste anchete care se deruleaz5 acolo sE nu se mai termine aga cum
ne-am obignuit cu "batista pe [ambal".
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$i spun aceste lucruri cE problemele de acolo s-au indesit, au fost lu5ri de
pozilie 9i persoanele care sunt destul de revoltate sunt oarecum "inghesuite"
s5-9i duc5 activitatea p6n5 la cap5t, lucru care nu este normal. Oamenii care
sunt acolo trebuie sd inleleag5 c5 sunt supugi 9i ei unui control chiar dac5 este
formal. Se apropie gi examenul pentru ocuparea postului de manager de spital
9i trebuie s5 fim foarte aten[i la ceea ce se int6mplS acolo. pe de alt[ parte am
mai observat cE s-au mai f5cut angaj5ri 9i aici mE refer la o angajare la Spitalul
P6rscov care din punctul meu de vedere se aflS intr-o stare de intompatibilitate
9i vH rog sE verificafi lucrul acesta, este vorba de administratorul acestei sectiei
exterioare.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Probabil vE referiti la un eveniment
nefericit care a avut 1oc.......

Domnul Florescu Raul: - La mai multe.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Referitor la ultimul eveniment eu nu
aF vrea sE fac nici un fel de afirmalii pentru cd din informaliile pe care le am eu
lucrurile stau intr-un anumit fel, lSsim cei abilitali s5-9i spunE cuv6ntul
profesional 9i corect iar dupb aceea bineinleles cE in funcfie de ceea ce se va
int6mpla se vor lua m5surile respective. Revenim la acel concurs care a avut
loc, 9ti!i foarte bine c5 nu a fost organizat de c5tre Consiliul Judefean , dar dac5
existd o stare de incompatibilitate se poate verifica gi lua m5surile
corespunz5toare. Eu vE mul[umesc pentru vigilenfa dumneavoastr5 9i fili sigur
cE vom lua m5surile necesare pentru ca lucrurile si intre intr-o normalitate.

Din punctul meu de vedere care este un punct de vedere personal, lucrurile
la Spitalul Jude[ean de Urgen!5 cred cE sunt intr-o normalitate 9i dacS vre[i ag
da nota "bene" peste ceea ce se int6mpls la nivel de sEnEtate in Rom6nia.

O sE trecem la ultimul punct al gedinlei noastre. Doamnelor, domnilor
consilieri judefeni in momentul urm5tor o sE supun la vot un proiect de
hot516re pe care sincer imi este greu s5-l gestionez, dar asta este viafa. Am sd
supun la vot, niciodat5 nu mi-ag fi dorit sE supun acest proiect de hot5rdre la
vot, ca astdzi sd acord5m titlului de ,,Cet5!ean de onoare al Judelului Buz|u" -
post mortem, sublocotenentului Stoica MEdElin. Eu sunt sigur cd el ne privegte
de acolo de sus, el este eroul nostru, eroi nu sunt numai cei care luptd pentru a
ap5ra teritoriul, eroi sunt 9i cei care las5 in urmS familii, prieteni, viaga de zi cu
zi. De ce? Pentru ca noi astdzi sE tr5im intr-o societate democratic5 sE tr5im
liberi gi tocmai de aceea recunogtinfa noastr5 trebuie sd fie vegnic5. Viafa nu se
termin5 aici, suntem doar trec5tori 9i sunt sigur cb de acolo de sus el ne va
veghea 9i ne z6mbe9te, este alSturi de noi, de familie, de camarazi.

Din cauza emoliilor am uitat sE vE spun cE alSturi de noi se aflS si sotia
eroului nostru, fetifa acestuia gi sofia unui alt erou.
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VA supun la vot proiectul de hot5rdre privind acordarea titlului de
,,Cet5tean de onoare al Judelului Buzdr.t" - post mortem, sublocotenentului
Stoica MEdElin, cu menliunea c5 festivitatea, cu participarea reprezentantului
familiei se va desfSgura dupE epuizarea ordinii de zi.

Proiectul de hot5r5re, supus la vot a fost aprobat cu 32 voturi ,,pefltru".

*

in continuare urm eazd ceremonia de acordare a simbolurilor aferente
acord5rii titlurilor de cetSlean de onoare post-mortem.

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

Lucr5rile gedintei au luat sf6rgit.

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
l

Steno-teh nored

Steliana SulS

NOIL N

ECRETARUL JUDETULUI BU ZATI,
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Verificat

Mirela Opre.


