
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinari a

Consiliului Judetean Buziu
din data de 16 februarie 2018

Lucr;rile gedlnlei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu -
Pregedinte al Consiliului Judelean BuzEu.

La gedint5 participS: Vicepregedintele Consiliului Judelean Buzdu domnul
Petre Adrian - Robert Si consilierii judeleni: Alexandrescu Gabriel, Babiuc Emilia,
Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Birld Marian, Bugcu Alexandru, Carpen Claudiu,
Cristescu Mihai, CalotE Georgian, Florescu Raul-loan, Enescu Liviu - Adrian,
Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban Corina-Monica, MEntoiu Ion,
Mocanu Viorel, MSr6cine Nicolae, Popescu D. Ion, pitig Cornel, pricop Karmencita,
Renja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu
Grigore, NicoarE Silviu, Nicoare Iulian, Vieru Mariana - Ellza.

Absenli motlvali: Lungu Romeo Si Bogdan Ion.

La lucr5rile gedinlei mai participS: domnul Mihai - Laurenliu GavrilS -
Secretarul Judelului BuzEu, doamna Oprea l.4irela - dlrector executiv- Direclia
juridicE $i administralie publicS, domnul Ciolan Liviu - director executiv -
Direclia economic5 9i domnul Petre Iulian - director executiv - Direclia pentru
ad ministrarea patrimoniului gi investilii.

De asemenea, la lucr;rile gedinlei sunt prezenli reprezentanli ai presei,
radiourilor gl posturilor locale de televiziune.

Consilierii judeleni au fost convocali in Sedin!5 ordinar; in baza Dispoziliei
Pregedintelui Consiliului Judetean BuzSu nr. 10 din 25 ianuarie 2018,

LucrSrile Sedintei sunt deschise de domnul petre - Emanoil Neagu -
Pregedinte al Consiliului Judelean care a spus:

- BunE dim ineala.
Prin Dispozitia nr,29 din 07 februarie 2018, am convocat ast5zi, 16

februarie a.c., Consillul ludetean BuzEu in gedin!; ordinarS.

La gedintS sunt prezenli 30 de consilieri judeleni.

Lipsesc motivat 2 consilieri judeleni.
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$edinla este lega I constituit;

VE supun aprobErii prin vot,
de 31 ianuarie 2018 al Consiliului
propriu.

Nu au fost observalii. Supus
de voturi ,,pentru",

2. Aprobarea utiliz5rii in anul
propriu al judelului Buz;u rezultat
decem brie 2017;

Si i5i poate desfEgura lucr5rile.

procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
Judelean Buz5u, care a fost afigat pe site-ul

la vot, procesul verbal au fost aprobate cu 30

2018 a excedentului anual al bugetului
la incheierea exerciliului bugetar a 31

Pentru Sedinla de astSzi, vE supun aprobdril urmdtoarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Aprobarea repartlz5rii sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugat5
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul 2018 gi estim5ri
pentru anii 2Ol9 - 2O2lt

3. Aprobarea bugetului propriu aljudelului Buzdu pe anul 2018;

4. Aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al Direcliei
Judelene de EvidenlE a Persoanelor Buz;u;

5. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Centrului
9colar de Educatie Incluziv5 Buziu;

6. Aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2O1B al Liceului
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle Auditive Buzdu;

7. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2O1B al Llceului
Special pentru Deficienli de Vedere Buz;u;

8. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Centrului
Judelean de Resurse 9i Asistenl; EducalionalS Buziu;

9. Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2O1B al Centrului
9colar de Educatie Incluziv; Rm. Sdrat;

1O. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului
J udetean de Urgenl; Buzdu;



11. Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 201B al Bibliotecij
judelene ,,V. Voiculescu " BuzEu;

12. Aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pe anul 201B al lvluzeului
judelean BuzEu;

13. Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 201g al Teatrului
.,George Clprian" Buzdu;

14. Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 201B al Centrului
Judelean de Cultur5 9i ArtE Buz;u;

15. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pentru anul 201B al
Direcllei Generale de Asisten!5 SocialS 9i proteclia Copilului BuzEu;

16. Aprobarea Programului de lucrEri de intretinere cu rent;/ period ic; 9ireparalii, consolid5ri, moderniziri Si reabilitiri drumuri si poduri aflate in
administrarea Consiliului Judelean Buz;u gi respectiv, a programului de lucr;ri
de reabilitare, modernizare gilsau asfaltare drumuri 9i poduri aflate in
administrarea Consiliului Judelean BuzEu prin programul Nalional de Dezvoltare
Locald in anul 2018;

17. Aprobarea Strategiei 9i a Programului anual de achiziiii publice al
Consiliului Judelean Buzdu pe anul 201B;

18. Aprobarea Programului anual al flnan!;rilor nerambursabile de la
bugetul propriu aljudetului BuzEu in anul 201B;

19. Aprobarea aloc6rii sumelor destinate finant;rii activit;lilor de
performan!5 a structurilor sportive locale particjpante la competiiiile nationale
9ilsau internalionale in anul bugetar 201B;

20. Stabilirea cuantumului indemnizaliei Iunare a membrilor Autorit;tii
Teritoriale de Ordine Public; a Judelului Buzdu;

21. Aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea Administrativ-
TeritorialS Judelul Buz;u, prin Consiliul Judeiean BuzSu gi Ageniia Judeieani
pentru Ocuparea Fo4ei de Muncd Buzdu;

22. Aprobarea atribuirii licenlelor de traseu pentru urmEtoarele trasee
judelene: cod 045 BuzEu Autogara XXL - Floregti, operatorului de transport
Trans Rodica SRL; cod 050 Buzdu Autogara XXL - lvlinz5legti, operatorului de
transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm, S;rat Autogara TUC - l4;rg6ritegti,
operatorului de transport lvlary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu SErat -
Glodeanu Siligtea - Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL;



23. Aprobarea atribuirii icentei de traseu pentru efectuarea transportului
public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Cetuna -
Frasinu si retur, operatorului de transport Parmitrans SRL;

24. Exprimarea avizului Consiliu ui Judetean BuzEu in favoarea Asociatiei
de Dezvoltare IntercomunitarA a Transportu ui public din Rm. S;rat - ATRAS de
emitere a licenlelor de traseu pe traseele Rm. S5rat - N4urgesti si Rm. S;rat -
Rubla.

II. NOTE, INFORMiRI, INTERPELARI

NOTA la plSngerea prealabilS
rutier Sancom Trans SRL impotriva
din 31.01.2018,

formulat5 de c;tre operatorul de transport
FoLArarii CorstltJlui Judetean BuTau rr,23

Supun aprobEril ordinea

Supusb la vot ordinea de zl

de zi astfel enuntat5 i

a fost aprobatS cu 30 de voturi "pentru"

1. V; supun la vot proiectul de hotdrere privind aprobarea repartiz5ril
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adEugat6 pentru finantarea cheltuielilor
cu drumurile judelene in anul 2018 9i estimEri pentru anii 2Ol9-2O21.

Nu au fost interventii, Proiectul de hotdr6re, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi ,,pentru". 

*

2. Vd supun votu ui proiectu de hotdrere privind aprobarea utilizdrii in anul
2018 a excedentului anual ai bugetului propriu al judelului Buziu rezultat la
incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2017.

Nu au fost interventii. Proiectul de hot516re, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,,pentru" Si B ,,ablineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul,
CaLotE Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu crigore, [4;r;cine Nicolae, Enescu
Liviu - Adrian. 

*

3. Supun la vot proiectul de hot516re privind aprobarea bugetului propriu al
judetulu BuzEu pe anul 2018,



Nu au fost intervenlli. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,.pentru" 9i I ,,abtineri" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu Raul,
Calot; Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, N4;r;cine Nicolae, Enescu
Liviu - Adrian.

4. Supun votului proiectul de hot;rare privind aprobarea bugetului de
venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al Direcliel ludelene de EvidenlE a persoanelor
Buziu.

Nu au fost interventii, Proiectul de
30 voturi ,,pent.u".

5. VE supun la vot proiectul de
venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al
Buzdu,

8. Supun la vot
venituri Si cheltuieli pe
EducationalS BuzEu,

hot5rere, supus la vot a fost aprobat cu

hotSrere prlvind aprobarea bugetului de
Centrului 9colar de Educa!ie IncluzivS

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
30 votu ri ,,pentru".

6. Supun la vot proiectul de hoti16re privind aprobarea bugetului de
venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficienle Auditive BuzSu.

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

7, Vd supun votului proiectul de hou16re privind aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienli de Vedere
BuzEu,

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hotir6re, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi ,,pentru". 

*
**

proiectul de hoterare privind aprobarea bugetului de
anul 2018 al Centrului Judelean de Resurse gi Asisten!5
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Nu au fost intervenlii. Proiectul
30 votu ri ,,pentru",

9. Supun la vot proiectul de
venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al
SErat.

Nu au fost intervenlii. Proiectul
29 voturi ,,pentru".

12. V; supun votu lu i

venituri Si cheltuieli pe anul

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

de hotirere, supus la vot a fost aprobat cu

hot616re privind aprobarea bugetului de
Centrului $colar de Educalie Incluziv; Rm.

de hotdrere, supus la vot a fost aprobat cu

(doamna Vieru Eliza nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin. 1

coroborat cu art. 98 din Legea 215/2OOl).

lO. Supun la vot proiectul de hotdrare privind aprobarea bugetului de
venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului ludelean de Urgen!5 BuzEu,

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

(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin,
1 coroborat cu art, 98 din Legea 21512OO7),

11. Supun votului proiectul de hotE16re privind aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuiell pe anul 2018 al Bibliotecii judelene,,V. Voiculescu,,BuzEu,

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

:i<

:i*

proiectul de hotSrere privind aprobarea bugetului
2018 al Muzeuluijudelean Buz6u,

Proiectul de hot6rAre, supus la vot a fost aprobat

*

de
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13. Supun votului proiectul de hot5rAre privind aprobarea bugetului de
venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ,,ceorge Ciprian,, BuzEu.

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

14, Supun la vot proiectul de hot5rere privind aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al Centruiui Judelean de CulturS 9i ArtE BuzEu.

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

*

15. VE supun votului proiectul de hotS16re privind aprobarea bugetului de
venituri $i cheltuieli pentru anul 2018 al Directiei Generale de Asisten!5 Social;
gi Proteclia Copilu lu i Buz5u.

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

(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin.
1 coroborat cu art. 98 din Legea 275/2O0t).

16. Supun votului proiectul de hot5rare privind aprobarea programu ui de
lucrEri de intrelinere curentb periodic; 9i reparatii, consolidEri, modernizEri si
reabi itdri drumuri sl poduri aflate in administrarea Consiliului Judelean BuzAu si
respectiv, a Programu ui de lucrAri de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare
drumuri si poduri aflate in administrarea Consiliului Judelean Buzdu prin
Proqramul National de Dezvoltare Loca 5 in anul 2018,

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

17. Supun la vot proiectul de hot5r,are privind aprobarea Strategiei gi a
Programului anual de achizilii publice al Consiliului Judetean BuzEu pe anul
2018, cu amendamentul initiatorului care v-a fost adus la cunostint5 in comisie.



Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
22 voturi ,,pentru" Si I voturi ,,impotriv5" - Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, Calot; Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, MdrScine
Nicolae, Enescu Liviu - Adrian. 

*

18. Vd supun la vot proiectul de hot;rere privind aprobarea programului
anual al finanl5rilor nerambursabile de la bugetul propriu al judelului BuzEu in
anul 2018.

Nu au fost interventii, Proiectul de hot6r6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

(domnul Petre Adrlan - Robert nu a participat la vot flind sub incidenla art.
46 alin, 1 coroborat cu art. 98 din Legea 27512OOt).

19. VE supun la vot proiectul de hot;rere privind aprobarea alocSrii sumelor
destinate finan!5rii actlvitS!ilor de performantd a structurilor sportive locale
participante la competitiile naiionale si/sau internalionale in anul bugetar 2018.

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

(domnul Petre Adrian - Robert nu a participat la vot fiind sub incidenla art.
46 alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea 215/2OOt).

20. Supun la vot proiectul de hotd16re privind stabilirea cuantumului
indemnizatlei lunare a membrllor Autorit6lii Teritoriale de Ordine public; a
Judelului BuzEu, cu precizarea cE domnii consilieri judeleni: Baciu cabriel,
Cristescu lvlihai, Florescu Raul, MEr;cine Nicolae, Mocanu Viorel 9i popescu D.
Ion, membri ATOP, nu participE la vot (fiind sub incidenla art. 46 alin, 1
coroborat cu art. 98 din Legea 275/2001).

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

*



21, Supun votului proiectul de hotdrare privind aprobarea protocolului de
colaborare intre Unitatea Administrativ-Teritorial; ludelul BuzEu, prln Consiliul
ludelean BuzEu gi Ageniia Judelean; pentru Ocuparea Fortei de lvlunc; Buz5u,

Nu au fost interventii. Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu
30 votu ri ,,pentru".

22, Vd supun votului proiectul de hotdrere privind aprobarea atribuirii
licentelor de traseu pentru urmStoarele trasee judelene: cod 045 BuzEu
Autogara XXL - Floregti, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod O50
Buz5u Autogara XXL - lYinz5leFti, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod
092 Rm. SErat Autogara TUC - MErgEritegti, operatorului de transport Mary
Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu SErat - Glodeanu Silistea - pogoanele,
operatorulul de transport Trans Rodica SRL.

Nu au fost intervenlii. Proiectul de hot5rere, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi ,,pentru".

(domnul BirlS l.4arian nu a participat la vot fiind sub incidenla art, 46 alin. 1
coroborat cu art. 98 din Legea 275l2OOl).

23. Supun votului proiectul de hot516re privind aprobarea atribuirii licenlei
de traseu pentru efectuarea transportului public judelean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul CElluna - Frasinu Fi retur, operatorului de transport
Parmitra ns SRL,

Nu au fost interventii, Proiectul de hotir6re, supus la vot a fost aprobat cu
29 votu ri ,,pentru".

(domnul Birl; Marian nu a participat la vot fiind sub incidenla art. 46 alin. 1
coroborat cu art.98 din Legea 215/20Ot).

24. Domnul
cateva men!iu ni cu

Petre - Emanoil Neagu:
acordul d u m neavoastrS.

- La acest punct vreau sE fac



Este vorba doar despre un aviz, avizul pe care o s5-l d5m noi cdtre
asociatia respectivS, este vorba de Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarE a
Transportului Public dln Rm. S5rat - ATRAS de emitere a licenielor de traseu pe
traseele Rm. S;rat-lvlurgegti gi Rm. S5rat - Rubla, Este vorba doar despre un
aviz consultativ, noi trebuie s5-l d5m fie c; este pozitiv sau negativ pentru cE
a9a este firesc, altfel putem sE intrdm in alte incidenle, Fiecare vot5m dupE cum
credem, dup5 congtiint;, dar asta nu inseamni c; avizul, dac5 este pro sau
contra, este o poveste care ar ingrEdi activitatea asocialiei respective.

Supun la vot proiectul de hotirere privind exprimarea avizului Consiliului
ludetean BuzEu in favoarea Asociallei de Dezvoltare IntercomunitarE a
Transportului Public din Rm. SSrat - ATRAS de emitere a licenlelor de traseu pe
traseele Rm, SErat-lt4urgegti gi Rm. SSrat - Rubla.

Proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost aprobat cu 21 voturi ,,pentru., gi g
voturi ,,impotrivi" - Zoican Adrian, Babtuc Emilia, Florescu Raul, CaloU
Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu Grigore, MErEcine Nicolae, Enescu Liviu -
Ad rian.

(domnul Birl; Marian nu a participat la vot fiind sub incidenga art, 46 alin. 1

coroborat cu art. 98 din Legea 275/2OOl),

Domnul Florescu Raul! - Nu numai cE este vorba de un aviz consultativ,
dar acolo Ia ATRAS, Si vE aduceli aminte cd am adus in disculie situatia de
acolo, sunt multe lucruri nelalocul lor. Sunt mulli transportatori de acolo care
au rdmas cu maginile blocate din cauza acestei Asocialli de Dezvoltare
IntercomunitarS, Este copiatd dupd un proiect de la piatra Neam! care pur 9i
simplu a stopat dezvoltarea transportatorilor locali Si le-a blocat activitatea, Unii
dintre ei sunt intr-o stare destul de grav5 din acest motiv. Ar fi bine ca ATRAS
s5 nu se foloseasc5 de acest aviz in mod pozitiv.

Domnul Petre -Emanoil Neagu: - Am luat act iar cei care sunt
responsabili vor lua m;surile respective. Referitor la punctul II de pe ordinea de
zi, noi lu;m act de plangerea prealabil; fdcut5 de c;tre operatorul de transport
Sancom Trans SRL. Ne mentinem hotdrerea p6n; cend instanla, sau cine va
hot5ri, va spune dac; este sau nu valabild, gtili despre ce este vorba, ali avut
fiecare la map5 nota, iar p,an5 cend cei in drept s o facd se vor hot5ri sE dea un
r5spuns negativ sau pozitiv, hotbrarea propun sd rEm6nE in vigoare.

VE supun aprob;rli menlinerea Hot5rarii Consiliului Judelean Buz;u nr,
23/2018 ,i in consecin!5, respingerea plangerii prealabile formulatd de c5tre
operatoru de transport rutier Sancom Trans SRL impotriva hotSrArii mentionate.
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Decizia de mentinere a HotSrArii Consiliului ludetean Buzeu ff.23/21tg, a
intrunit 21 de voturi "pentru".

Domnii/doamnele consilieri judeteni Zoican Adrian, Babiuc Emilia, Florescu
Raul, Calot5 Georgian, Carpen Claudiu, Nedelcu crigore, MirEcine Nicolae,
Enescu Liviu - Adrian nu au participat la vot.

(domnul BirlS l4arian nu a participat la vot fiind sub incldenla art, 46 alin. 1
coroborat cu art. 98 din Legea 2l5l2OO1).

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - DacE nu mai sunt alte intervenlii,
declar inchise lucr5rile gedinlei noastre de ast;zi.

Lucririle Sedintei au luat sfar$it.

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

Steno-tehnored

Steliana 5ul5

PRESEDI

PETRE - EMANO
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