CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Buzău
din data de 30 ianuarie 2020
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.
La şedinţă participă: Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul
Petre Adrian – Robert; consilierii judeţeni: Alexandrescu Gabriel, Babiuc Emilia,
Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Bîrlă Marian, Bogdan Ion, Buşcu Alexandru,
Botea Marcel, Cristescu Mihai, Calotă Georgian, Carpen Claudiu, Enescu Liviu –
Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Holban Corina-Monica, Măntoiu Ion, Mocanu
Viorel, Rânja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Voinea Nicolae, Nicoare Iulian,
Nedelcu Grigore, Pricop Karmencita, Văcăroiu Marius – Ion, Vieru Mariana –
Eliza, Mărăcine Nicolae, Pitiș Cornel, Zoican Adrian, Popescu D. Ion.
Absenți motivat: Lungu Romeo, Gubandru Aurel, Nicoară Silviu.
La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai – Laurențiu Gavrilă –
Secretarul General al Județului Buzău, doamna Mirela Oprea – director executiv
– Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală și domnul Mihail – Liviu Ciolan
– director executiv – Direcția economică.
De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei,
radiourilor şi posturilor locale de televiziune.
Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 16 din 21 ianuarie 2020.
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:
-Bună dimineaţa.
Prin Dispoziţia nr. 16 din 21 ianuarie 2020, am convocat astăzi, 30
ianuarie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară.
La şedinţă sunt prezenţi 30 de consilieri județeni.
Lipsesc motivat 3 consilieri județeni.
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
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Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din
data de 19 decembrie 2019 și a ședinței extraordinare din data de 21 ianuarie
a.c. a Consiliului Județean Buzău, care au fost afişate pe site-ul propriu.
Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate
cu 30 de voturi „pentru”.
*
Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de
hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma
actualizată conform Codului Administrativ;
2. Completarea Secțiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului privat al Județului Buzău;
3. Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept
public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău
în anul 2020;
4. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de
coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre
celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI –a;
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este
membru asociat;
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este
membru asociat;
7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru
asociat;
8. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este
membru asociat;
9. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău;
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10. Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului
Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții
specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
11. Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului
Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău - funcții specifice familiei
ocupaționale „Administrație”;
12. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a
Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău –
funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
13. Aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și
liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021;
14. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Buzău;
15. Însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Buzău;
16. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” S.A. Buzău
pentru ședința din data de 30.01.2020;
*
Suplimentar, vă propun încă 3 proiecte de hotărâre, care au fost
discutate în comisiile de specialitate, respectiv:
17. Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai
Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al
judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU, pentru activitatea desfăşurată
în anul 2019;
18. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 –
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13;
19. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu și
declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean.
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Supun aprobării ordinea de zi astfel completată:
Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 30 de voturi ”pentru”.
*
*

*

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de
redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a
dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

2.Vă supun votului proiectul de hotărâre privind completarea Secțiunii II –
Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al
Județului Buzău.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării parțiale a
activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității
Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs
de muzică clasică „Drumul spre celebritate”–Rm. Sărat, 20.02.2020 –
01.03.2020, ediţia a XI –a.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
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5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata
Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
la care județul Buzău este membru asociat.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ
BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în
statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi „pentru”.
(domnul Zoican Adrian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228
alin. (1) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ)
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10. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la
Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene
„Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale
„Administrație”.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

11. Supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la
Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean
Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

12. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția
Copilului
Buzău
–
funcții
specifice
familiei
ocupaționale
„Administrație”.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi „pentru”.
(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228
alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ).
*
*

*

13. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare
a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru
anul școlar 2020 – 2021.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
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14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind revocarea/ validarea unui
membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Strategic
pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
*

*

16. La acest proiect de hotărâre vă informez că am luat act de solicitarea
grupului de consilieri județeni ai Partidului Naționbal Liberal de a vota mandatul
reprezentantului nostru în Adunarea Generală a Acționarilor – Compania de Apă
pe fiecare punct al ordinii de zi a adunării generale.
Ca urmare, vă supun votului:
Punctul 1 – Aprobarea schimbării sediului social
Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor –
Compania de Apă, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi „pentru”.
Punctul 2 – Modificarea actului constitutiv
Punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor –
Compania de Apă, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi „pentru”.
Punctul 3 – Modificarea contractelor de delegare a gestiunii
Punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor –
Compania de Apă, supus la vot a fost aprobat cu 21 voturi „pentru” și 9 voturi
„împotrivă” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen Claudiu, Enescu Liviu –
Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Mărăcine Nicolae,
Zoican Adrian.
Punctul 4 – Împuternicire
Punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor –
Compania de Apă, supus la vot a fost aprobat cu 30 voturi „pentru”.
Vă supun votului proiectul de hotărâre în integralitatea sa.
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Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 9
„abțineri” - Babiuc Emilia, Calotă Georgian, Carpen Claudiu, Enescu Liviu –
Adrian, Botea Marcel, Văcăroiu Marius – Ion, Nedelcu Grigore, Mărăcine Nicolae,
Zoican Adrian.
(domnul Bușcu Alexandru și domnul Bogdan Ion nu au participat la vot
fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. „e” respectiv lit. „a” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ).
*
*

*

17. La proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni,
în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale
Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU, pentru
activitatea desfăşurată în anul 2019, am propus ca cele două persoane
nominalizate să fie președintele Comisiei administrație publică și respectiv
președintele Comisiei buget – finanțe.
Vă consult dacă sunteți de acord prin vot, cu exercitarea votului deschis.
Plenul Consiliului Județean Buzău a fost de acord cu exercitarea votului
deschis
*
a) Vă supun votului nominalizarea domnului Baciu Gabriel – Paul
președintele Comisiei administrație publică.
Propunerea domnului Președinte – Petre – Emanoil Neagu privind
nominalizarea domnului Baciu Gabriel – Paul a fost aprobată cu 30 de voturi
„pentru”.

b) Vă supun votului nominalizarea domnului Cristescu Mihai președintele
Comisiei buget – finanțe.
Propunerea domnului Președinte – Petre – Emanoil Neagu privind
nominalizarea domnului Cristescu Mihai a fost aprobată cu 30 de voturi
„pentru”.
*
Vă supun votului proiectul de hotărâre cu cele două nominalizări.
Proiectul de hotărâre cu cele două nominalizări, supus la vot a fost aprobat
cu 30 voturi „pentru”.
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18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a
proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului Operaţional Capital
Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
29 voturi „pentru”.
(domnul Rotaru Eduard nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228
alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ).
*
*

*

19. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean
al domnului Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier
județean.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
30 voturi „pentru”.
*
Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Dacă nu sunt alte intervenţii, declar
închise lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.
Lucrările ședinței au luat sfârşit.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ
Verificat,
Mirela Oprea
Steno-tehnored:
Steliana Şulă
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