
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla extraordinari a

Consiliului Judetean Buziu
din data de 27 februarie 2018

Lucr6rile gedinlei sunt conduse de domnul petre - Emanoil Neagu
-Presedinte al Consiliului Judelean BuzEu.

La Sedintd particip;r Vicepregedin[ii Consiliului Judetean BuzEu domnul
Petre Adrian - Robert, domnul Lungu Romeo 9i consilierii judeleni: Alexandrescu
Gabriel, Babiuc Emilia, Bogdan Ion, Burada petre, BirlS Marian, Carpen Claudiu,
Cristescu lvlihai, Ghiveciu Adrian-Iulian, Florescu Raul-Ioan, Gubandru Aurel,
Holban Corina-lvlonica, 1.4;ntoiu Ion, lvlocanu Viorel, MErXcine Nicolae, Nicoard
Silviu, Popescu D. Ion, Pitig Cornel, Pricop Karmencita, RAnja paul-Eugen, Rotaru
Eduard, Voinea Nicolae, Zoican Adrian, Nedelcu Grigore, BuScu Alexandru, Vieru
Maria na - Ellza.

Absenli motivati: Enescu Liviu - Adrian, Baciu Gabriel paul, Nicoare Iulian,
CalotS Georgia n.

La lucr;rile gedintei mai participS: domnul Mihai - Laurenliu GavrilS -
Secretarul Judeiului BuzEu gi doamna Oprea I\4irela - director executiv- Direclia
juridlc; 9i administratie publicS,

De asemenea, la lucr5rile Sedlnlei sunt prezenli reprezentanli ai presei,
radiourilor 9i posturilor locale de televiziune,

Consilierii judeleni au fost convocali in gedin!5 extraordinarE in baza
Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr. 34 din 22 februarie 2018.

LucrSrile gedinlei sunt deschlse de domnul petre - Emanoil Neagu -
Presedinte al Consillului ludelean care a spus:

- Bun; d imineala

Prin Dlspozitia nr. 34 din 22 februarie 2018, am convocat astezi 27
februarie a.c., Consiliul judetean pentru discutarea unor proiecte de hot616re
u rgente.

La gedinlS sunt prezenli 28 de consilieri judeleni,

Lipsesc motivat 4 consilieri judeleni.
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9edinta este legat constituit;9i i9i poate desf5gura lucrbrile.

Pentru gedinla de astSzi, v5 supun aprobdrii urm;toarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTiRARE PRIVIND;

1. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judetului BuzEu in
Adunarea General; a Aclionarilor la Societatea ,,Compania de ApE,, SA BuzEu
pentru gedinla ordinarE din 27 februarie 201-8;

2. Aprobarea particip;rii unei delegaiii a Consiliului Judelean BuzEu la o
sesiune comunE organizatS de Consiliul Raional Soroca in Republica N4oldova, in
lu na martie 2018.

Suplimentar vE propun completarea ordinii de zi cu proiectul de hot5rare
privind aprobarea Campanlei de donatii ,,Comunitatea judetean5 buzoiand mereu
alSturi de Comunitatea Raionului Soroca,,.

Supun aprobErii ordinea de zl astfel completat5.

Supus; la vot ordinea de zi a fost aprobat; cu 28 de voturi ,,pentru,,.

1. La proiectul de hot5rdre privind stabilirea unui mandat special
reprezentantuiui Judetului BuzEu in Adunarea General; a Actionarilor la
Societatea ,,Compania de Apa" SA Buz;u pentru gedinta ordinar5 dln 27 februarie
2018, v5 informez ci ADI "Buziu 2OOB" s-a intrunit in tedint5 ieri, 26,02 a.c, 9i avalidat inlocuirea domnului cheorghe Gabriel din liita initalE'a propunerilol-
pentru Consiliul de administralie la Compania de api, cu domnul Bogdan Ion,
consrlrer ludefean. In acest context vd propun sE mandat5m reprezentantul
nostru in Adunarea GeneralS a Aclionarilor sA voteze pentru llsta de propuneri la
Consiliul de administratie in forma modificatS.

Doamna Babiuc Emilia: - Domnule pregedlnte supun atenliei
dumneavoastr5 o solicitare din partea grupului pNL, Neav6nd o gedinl5 de
comisie, pentru c; aceast5 Sedin!5 este extraordinarE nu am reusit sj d"pune,
un amendament pTin care solicitam un loc in Consiliul de Administralie. finandcont cd exist5 doi consilierl judeleni din partea pSD gi pentru transparenlE 9i innumele democraliei era firesc sd avem gi nol un reprezentant in Consiliui de
Administralie. VE rugdm s5 ne permtteli sA facem tt noi o propunere in acest
sens.



Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Vreau s; fac cateva preciz5ri, Nu

.._on!:r!.5 este pertinenti propunerea dumneavoastrd. in numele democraliei Siln baza colaborErii cu Cons iul ludetean, indiferent de apartenenla poiiticj,
fiecare ne adLtcem aportul prin votul 9i proiectele pe care le O;m pentru
dezvoltarea comunitElii. Dar vreau sd vE informez urmitorur rucru: ca sE ooatl
face cineva parte din Consi iul de Administralie la Compania Ae epb, acesiepropuneri nu vin de la Consiliul Judelean, Consiliul Local sau de a celela te
Consilii Locaie, vin de la reprezentanlii Asociaiiei de Dezvoltare Intercomunitar;
din-judetul Buzdu. Aceste propuneri au fost validate de reprezentantii Asocia!iei
de Dezvo tare Intercomunitar;, de aceea a fost ieri gedinla a Adunirii Generale a
Asociatiei de Dezvo tare Intercomunitard ,,BuzEu 200-8,, unde s_a votat ca
Teprezentant in Consiiiul de Administra(ie domnu Bogdan Ion, DeoaTece acest
Consiliul de Administralie este interimar pe o peri-oadd de 4luni p6nE la
definitivarea procedurilor de seleclie a Consiliu ui de Administra!ie, vd propun ca
oricine, reprezentant politic, asocialie $i a5a mai departe sd i9i depunb scrisoareade intentie Si CLrrriculum Vitae ca si poati iace parte din Consiliul de
Administratie caTe va avea o durati de viat; administrativE de 4 anr,

Doamna Babiuc Emitia: - Din pEcate am fost pugi in fala faptului implinit.
Nu am avut nicio informare in acest sens, .a urrare soiiciidm gi din partei
noastrE un reprezentant.

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Chiar dacE ar fi votat astizi,
reprezentantu trebuie s; treac; prin Asocia[ia de Dezvo tare Intercomunitar;,
Din Asoc,atia de Dezvoltare Intercomunitar; fac parte reprezentanlii tuturor
Unitdlilor administrativ teritoriale, o parte dintre ei sunt de la pNL, d; exemplu
primarul de la Puiegti, Dar este dreptul dumneavoastrE s; propuneli, eu nu vi
poL impiedica sd taceli propuneri.

Doamna Babiuc Emilia; - Dacd ne permiteli sd propunem, dac5 ni se
acordd un loc,

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Eu nu v; pot acorda un 1oc.......

Doamna Oprea Mirela: - Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarE esteautoritate tutelarE pentru Compania de Apd nu Consiliul .ludelean Buzdu.
Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard propune Si aprob; reprezentan!ii in
Consiliu I de Ad m in istralie,

Domnul Florescu Raul: - Domnule pregedinte am inleles cu tolii, dar noi
vorbeam acum de o reagezare, inclusiv in S[atutul Asocla!iei de Dezvo]tare
IntercomunitarS a acestei situalii, in funclie de numErul de consilieri, gEsitb ovariant; de a avea gi de la celelalte partide reprezentanli in Con;iliul de
Administralie. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar; este o i;stitulie rnult prea
mare gi mult prea serioasi astfel inc6t ar trebui s; aibS 9i din partea opozlliei un
numEr de reprezentanli.



Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Sunt de acord cu dumneavoastr5, dar
ce rug5minte am la dumneavoastr5 9i la toat5 lumea, cine crede cE are ap".iul5li
care poate sE indrepte, si duc5 la o bund activitate a Companiei de Ap; 
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implicit a Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarE poate s; vinE sd'fac5propuneri, Chiar vE rog ca un reprezentant al domniilor voastre si vlnE sE
lucreze alSturi de noi de Comitetul director in procedura de selectte.

Supun la vot proiectul de hotEr5re,

Nu au mai fost alte intervenlii. proiectul de hotdrare, supus la vot a fost
aprobat cu 20 voturi ,,pentru,,Si.6,,ablineri,,- Zoican Adrian, Babiuc Emilia,
Florescu Raul, Carpen Claudiu, Nedelcu Giigore, MEr5cine Nicolae.

(domnii consilieri judeleni pitig Cornel 9i Bogdan Ion nu au participat la vot
fiind sub incidenla art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 98 din Legea 2fS/2OOl).

. . 2. VE supun la vot proiectul de hot5rere privind aprobarea participdrii unei
delegalii a Consiliului Judelean BuzEu la o sesiune comunE organizatd de
Consillul Raional Soroca in Republica lvloldova, in luna martie 2018.

$titi foarte bine c5 noi avem o colaborare cu Republica Moldova sau
Basarabia cum imi place mie s5-i spun inci de la inceputui anilor fS9O. in lu;;
martie se implinesc 100 de ani de cend sfatur J5rii a votat unirea Basarabiei cu
Romenia Si vom marca Si noi acest eveniment ala cum se cuvine.

Supun la vot proiectul de hoti16re.

Nu au mai fost alte intervenlii. proiectul de hot6r5re, supus la vot a fost
aprobat cu 28 voturi ,,pentru,,.

3. VE supun la vot proiectul de hoterere privind aprobarea Campaniei dedonatii "Comunitatea judeleanE buzoianE mereu alEturi de Comunitatea
Raionului Soroca",

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - La acest proiect de hot5rare propus
suplimentar vreau sE fac ceteva referiri. Stili c; in afaid de colaborErile culturale,
schimbul de informa[ii administrative 9i a9a mai departe, am f;cut 9i a te lucruri,am avut o donatie de la Spitalul .ludelean de Urgent5 BuzEu i5tre Spitalul
Soroca. Chiar a5 vrea sE mullumesc unor oameni de bine _ oameni de afaceri dinjudelul Buz5u, care au donat o sumE de bani pentru a se cump5ra materiale de
construclie care vor merge la Spitalul Raiona Soroca.



Pe aceast5 cale mul$umesc tutuTor caTe s_au
iniliativ5 9i au donat acea sum; de bani.

PRE9EDINTE, \-t=

implicat Si au venit din proprie

Supun la vot proiectul de hot5rare,

Nu au mai fost alte intervenlii. proiectul de hot5r6re, supus la vot a fost
aprobat cu 28 voturi ,,pentru".

Domnul Petre - Emanoil Neagu: - DacE nu mai sunt gi aite intervenlii,
declar inchise lucr;rile gedinlei gi vE mullumesc pentru partici[are.

LucrSrile gedintei au luat sfartit.
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PETRE - EMANOIL

SECRETARUL JUDETULUI BUZiU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
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