CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Buzău
din data de 21 ianuarie 2020
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.
La şedinţă participă: Vicepreședinții Consiliului Județean Buzău domnul
Lungu Romeo și Petre Adrian; consilierii judeţeni: Alexandrescu Gabriel, Babiuc
Emilia, Bogdan Ion, Baciu Gabriel Paul, Burada Petre, Buşcu Alexandru, Botea
Marcel, Cristescu Mihai, Gubandru Aurel, Măntoiu Ion, Rotaru Eduard, Popescu D.
Ion, Voinea Nicolae, Pricop Karmencita, Enescu Liviu – Adrian, Rânja Paul-Eugen,
Mocanu Viorel, Nedelcu Grigore, Vieru Mariana – Eliza, Pitiș Cornel, Mărăcine
Nicolae, Holban Corina-Monica, Carpen Claudiu, Zoican Adrian.
Absenţi motivaţi: Bîrlă Marian, Calotă Georgian, Ghiveciu Adrian-Iulian,
Nicoare Iulian, Nicoară Silviu, Văcăroiu Ioan.
La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă Secretarul General al judeţului Buzău, doamna Doiniţa Răican – şef Serviciul
juridic contencios- Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi domnul
Ciolan Liviu Mihail – director executiv – Direcţia economică.
De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei,
radiourilor şi posturilor locale de.
Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă extraordinară în baza
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 10 din 16 ianuarie 2020.
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu –
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus:
-Bună dimineaţa.
Prin Dispoziţia nr. 10 din 16 ianuarie 2020, am convocat astăzi 21 ianuarie
a.c., Consiliul județean pentru discutarea proiectelor de hotărâre urgente privind
repartizarea unor sume către UAT-urile din județ astfel încât să aibă posibilitatea
aprobării bugetelor pentru anul 2020 în termenul prevăzut de lege.
La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni.
Lipsesc 6 consilieri judeţeni.
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
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Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din
fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare
locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe
anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale;
2. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări
pentru anii 2021 – 2023.
Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată.
Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 27 voturi ”pentru”.
*
*

*

1. Supun votului proiectul de hotărâre privind repartizarea pe comune,
orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția
consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
27 voturi „pentru”.
*
*

*

2. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu
drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023.
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu
27 voturi „pentru”.

*
*

*
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Domnul Petre – Emanoil Neagu: – Vreau să vă mulţumesc pentru că aţi
dat curs invitaţiei de a veni la această şedinţă extraordinară. Ştiţi foarte bine că
peste câteva zile este o zi importantă pentru România este Ziua Micii Uniri cum
se spune aşa generic, este Unirea Principatelor Române şi vreau să invit toţi
consilierii judeţeni la manifestările organizate împreună cu Muzeul Judeţean
Buzău. Aceste manifestări vor începe în jurul orei 1030. Vom avea invitaţi şi din
Basarabia. Vreau să fac o menţiune: ştiţi foarte bine că în mandatul care se va
termina peste câteva luni, noi am avut o colaborarea foarte bună cu mai multe
raioane din Republica Moldova, fie Soroca, fie Dubăsari şi prin votul
dumneavoastră din bugetul mic pe care l-am avut am făcut câte ceva şi pentru
românii de peste Prut. Sper că cei care vor fi în Consiliul Judeţean în următoarele
mandate să privească cel putin la fel lucrurile vis - a - vis de Basarabia. De ce?
Pentru că este firesc să avem spirit de solidaritate chiar dacă şi noi avem nevoile
noastre. Este corect să ne îndreptăm privirea către cetăţeni nu către anumiţi
oameni care îşi fac capital politic din investiţiile pe care noi, românii le facem
acolo. Într-adevăr trebuie să fim solidari, dar nu putem să sprijinim forţe antiromâneşti ca să-şi facă capital electoral pe banii noştri să câştige ei alegerile.
Tocmai de aceea eu mă îndrept mai mult către comunităţile rurale pentru că ceea
ce noi facem, trebuie să facem pentru oameni nu pentru autorităţi. Vă
mulţumesc!
Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei şi vă
mulţumesc pentru participare.
Lucrările şedinţei au luat sfârşit.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Verificat,
Doiniţa Răican

Steno-tehnored:
Steliana Şulă
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