ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 august 2016, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 505 din 18 august
2016, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 22 consilieri din totalul
celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipsește motivat doamna
Cristea Mariana.
La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin
Toma, primarul municipiului Buzău şi domnul Sava George, inspector cu
atribuţii delegate de secretar.
De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi:
- Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău;
- Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al Societății
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
- August Daniel, şef serviciu comercial al Societății Comerciale
„Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
- Stan Valentin, antrenor al Asociației sportive „Metalul Buzău”;
- Ceaușel, Cristian Ștefan, consilier primar;
- Peneş Gabriel, consilier primar;
- Radu Nicolaie - Sebastian – Valentin, consilier primar;
- angazați ai Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a fost adus la cunoştinţă
publică în termen legal de către domnul Sava George, inspector cu
atribuţii delegate de secretar, prin intermediul presei locale şi pagina de
internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar
extern al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale
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învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău
pentru anul școlar 2016 – 2017;
3.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de
administrație al S.C “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei executării
lucrărilor tehnico - edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor
verzi din municipiul Buzău;
5.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 135/2016
privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale,
din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi
repartizare a acestora;
6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 5 din
Hotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind
trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului
Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a
terenurilor aferente;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea hărţilor strategice de
zgomot pentru municipiul Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune
pentru gestionarea şi reducerea zgomotului ambiental pentru municipiul
Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str.
Primăverii, nr. 5;
10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul public al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău,
Aleea Industriilor, adiacent nr. 17;
11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul public al municipiului a terenurilor aferente garajelor situate în
municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, limitrof cimitirului „Dumbrava”;
12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul public al municipiului a drumului situat în municipiul Buzău,
adiacent Galleriei Mall Buzău;
13.- proiectul de hotărâre privindatestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada
Victoriei nr. 78;
14.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile septembrie –
noiembrie 2016;
15. - prezentarea Deciziei nr. 22/20.07.2016 a Camerei de Conturi
Buzău privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
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prin Decizia nr. 03/14.03.2013 la S.C. “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A
Buzău;
16.- alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
sunt deschise de către domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind
convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 505 din 18 august 2016,
apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 22 consilieri prezenţi din 23
consilieri în funcţie.
Domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate de secretar,
supune aprobării plenului consiliului local procesul - verbal al şedinţei din
data de 12 august 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către
preşedintele de şedinţă şi de domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Buzău.
Cu 22 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 12 august
2016 în forma prezentată.
În continuare, domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate
de secretar adresează rugămintea domnului Lazăr Iulian - Sorin,
preşedintele şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Stimați colegi, pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost
introduse opt proiecte de hotărâre suplimentare după cum urmează:
1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului
de personal, statului de funcţii din cadrul Centrului Cultural “Alexandru
Marghiloman”;
2.- proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare
termică şi stabilirea mecanismului de recuperare la bugetul local a
contribuţiei beneficiarilor finali ai lucrărilor de reabilitare termică, a
sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte
nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o
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economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale;
3.- proiectul de hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ
Teritoriale municipiul Buzău în calitate de solicitant la depunerea unui
proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Dezvoltare Locală Integrată (360°) în comunităţile marginalizate rome,
AP 4/PI9.ii/OS 4.1.
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de asociere
al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi
Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării
Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a actului adiţional privind
aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii de către
Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Şcolii
Generale „Episcop Dionisie Romano” Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea
Comercială Concas S.A. Buzău a terenului proprietate privată a
municipiului, aferent lucrărilor de construire "Ansamblu de locuinţe
colective şi spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii", situat în municipiul
Buzău, b-dul Unirii nr. 203;
7.- prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap grav angajaţi de Direcţia de Asistenţă
Socială a Municipiului Buzău în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016,
întegistrat la nr. 4515/18.07.2016;
8.- prezentarea Notei de informare privind situaţia economică,
financiară şi juridică a Societăţii Comerciale “Prestcom Serv” S.A.
Buzău.”
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preşedintele şedinţei supune
lo vot introducerea pe ordinea de zi a celor opt proiecte suplimentare,
care este adoptată cu 22 de voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Barbu Ion:
„Vreau să fac o precizare, nu aș vrea să se transforme într-o
practică introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte de hotărâre,
deoarece sunt foarte multe și văd că se cam întâmplă acest lucru. Este
bine să ne oprim, deoarece aceste documente au o importanţă foarte
mare. Atât de multe proiecte aduse suplimentar nu s-a mai întâmplat
niciodată în Consiliul Local.”
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Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„ Vă mulțumim domnule consilier.”
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preşedintele şedinţei supune
la vot ordinea de zi cu completările aduse, care este adoptată cu 22 de
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei primul punct înscris pe ordinea de zi, respectiv proiectul
de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății
Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aş vrea să întreb conducerea societății dacă au fost diferenţe între
raportul Curţii de Conturi care a făcut control din punct de vedere legal și
auditorul financiar extern.”
Domnul Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Bună ziua. Legat de întrebarea domnului consilier Ionescu
Constantin, pe data de 12 ianuarie 2016 s-a încheiat raportul Curții de
Conturi. În urma controlului s-a ajuns la următoarea concluzie: se
apreciază că impactul efectiv al măsurilor luate de entitate este unul
pozitiv, cu rezultate concrete în ceea ce privește îmbunătățirea activității,
din punct de vedere al obținerii unui rezultat economic bun, financiar mai
bun, precum și al recuperării prejudiciilor stabilite. Măsurile care au fost
duse la îndeplinire în totalitate sunt măsurile 1, 2, 3 și 4. Totul este în
regulă. Conform statutului, în fiecare an societatea contractează o firmă
de audit independent care face acest audit. Au trecut patru ani,
contractul încheiat cu firma Nova Cont a expirat, iar prin selecție am
propus Consiliului de administrație care a aprobat și a dat spre aprobare
Aga, noul auditor independent. ”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Sunt diferențe legate de acest nou control financiar?”
Domnul Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Nu sunt diferenţe. Puteți vedea și dumneavoastră ultimul raport de
audit independent făcut la 31 decembrie 2015 la Societatea Comercială
„Prestcom Serv” S.A. Buzău.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Tot pe domnul director vroiam să-l întreb. Care este situația
angajaților? Am înțeles că nu sunt plătiți la zi și n-au fost reprimiți pe
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munca pe care au depus-o în această societate. Care este problema?
De ce nu au fost plătiți?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Avem pe ordinea de zi un punct separat cu această problemă.
Vom discuta la momentul respectiv”.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este
adoptat cu 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie
şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu
personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi
particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017;
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„La acest proiect avem buletin de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret:
Consiliul de administrație: 22 de voturi pentru.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității: 18 voturi pentru, 4
abțineri.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare:
„Un vot este anulat fiind al doamnei consilier absentă motivat.”
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind numirea
membrilor în consiliul de administrație al S.C “Piețe, Târguri și Oboare”
S.A. Buzău;
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Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În actualul Consiliu de Administrație sunt persoane care în primul
rând nu au habar de ceea ce înseamnă comerț şi alimentație. Mai mult,
unul dintre membrii care a fost propus de către comisie în proiectul de
hotărâre, domnul Dudaș Vasile - Dan a primit sancțiuni conform Curții de
Conturi. Acesta a fost sancționat cu suma de 3.000 lei pentru
nerespectarea unor decizii pe care le-a impus Curtea de Conturi. Cred
și sunt sigur că persoanele care trebuie propuse pentru a face față și a
aduce o îmbunătățire acestei societăți, nu se regăsesc printre cei care
au fost propuși și selecționați de comisia de selecție. Vreau să fac niște
propuneri pe care aș vrea să le supunem la vot. În locul domnului Dudaș
Vasile - Dan care din punctul meu de vedere este o încălcare a legii,
deoarece a fost menținut în continuare cu toate că a avut sancțiuni din
partea Curții de Conturi, pe domnul Costel Vînătoru, cercetător la
Stațiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău. Nu văd de ce un
reprezentant al producătorilor din Buzău să nu facă parte din Consiliul de
administrație cât și un medic veterinar care se ocupă de asigurarea
alimentelor la nivelul tuturor piețelor din municipiul Buzău”.
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Să înțeleg că veniți cu propunerea de a fi trecut pe buletinul de vot
domnul Costel Vînătoru? A existat o comisie care s-a ocupat de selecția
membrilor, a fost și un interviu, s-a îndeplinit o procedură legală. Ar
trebui să amânăm integral proiectul sau să-l respingem după ordinea de
zi, cu toate că aceasta a fost votată. Nu putem face acest lucru. Trebuie
să votăm”.
Domnul consiliei Marin Ion:
„În proiectul de hotărâre s-a făcut referire și la indemnizația
președintelui și a membrilor din Consiliul de administrație. În comisie s-a
ajuns la concluzia, ca indemnizația membrilor din consiliu să fie de 500
ron și nu de 1.000 ron. Motivația este simplă, dacă un consilier local ia în
jur de 500 ron nu vedem care este rostul să dăm mai mulți bani. Inițial sa discutat de o indemnizație de 10.000 ron pentru președintele
Consiliului de administrație și 2.000 ron pentru membrii consiliului.
Rugămintea mea este să aveți în vedere ceea ce v-am precizat. Propun
ca ceea ce s-a hotărât și s-a recomandat în cadrul comisiei juridice să se
pună în aplicare”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Vreau să fac observații în primul rând, pentru domnul consilier,
reprezentant al Companiei de Apă, aceasta are să dea prin decizia Curții
de Conturi 143 de miliarde de lei, 14 milioane de lei Primăriei. Rog să
acționeze să recuperăm acești bani, este foarte important pentru bugetul
Primăriei Buzău. În al doilea rând, legat de ceea ce a zis domnul
consilier Marin Ion pe care îl respect foarte mult, este pentru prima dată
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când venim pentru aceste Consilii de administrație cu o nouă organizare
și cu un nou punct de vedere. Directorul acestei firme avea 100 de
milioane salariul brut pe lună şi s-a redus la 50 de milioane. Respect
ceea ce am zis mai demult, nici o companie din subordinea Primăriei, fie
ea inclusiv Compania de Apă, nu va avea salariul mai mare ca cel al
primarului. Așa mi se pare logic. S-a redus de la 20 de milioane lei
indemnizația membrilor din Consiliul de administrație la jumătate. Prin
scrisoarea adresată Consiliile de administrație, mai puțin Compania de
Apă, care nu este în subordinea noastră deocamdată, am cerut ca în
primul an să se micșoreze costurile de funcționare cu 30%. Acești 30%
vor ajuta foarte mult la consolidarea finanțelor municipiului nostru. Vă
mulțumesc.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Domnul primar spune că nu poate să accepte ca un director de la
o societate subordonată primăriei să aibă salariul mai mare ca al
dânsului. Prin urmare propun să modificăm articolul 2, măcar pentru
această societate comercială, înainte să supunem la vot proiectul de
hotărâre în integralitatea lui, cu următoarea formulare: remunerația
membrilor neexecutivi ai Consiliul de administrație este formată dintr-o
indemnizație fixă lunară în valoarea indemnizației lunare a membrilor
Consiliului Local Municipal. Văd că este valabilă în cadrul Consiliului de
administrație și această indemnizație fixă lunară care poate fi variabilă în
funcție de rezultate. Dacă acest proiect de hotărâre îl discutăm astăzi,
trebuie să acceptați și propunerile de modificare.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Acest proiect de hotărâre a fost discutat în toate comisiile de
specialitate. Ați avut și aveți reprezentanți acolo, aţi avut oportunitatea şi
dreptul de a vă spune părerile. În cadrul ședinței de consiliu local este
complicat să modificăm articole.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Îl amânăm.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Vom supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre, iar
dumneavoastră votați în consecință.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Îmi cer scuze, domnul consilier este în necunoștință de cauză.
Legea 109, modificată de Legea 112 obligă ca un membru al Consiliului
de administrație să aibă o indemnizație așa cum o spune legea, nu cum
o spunem noi. Este salariul mediu brut pe ramură.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Pentru clarificarea situației eu propun retragerea acestui proiect de
pe ordinea de zi.”
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Au fost aleși politic, iar după părerea mea nu ar trebui să luăm nici
un fel de indemnizație, nici dumneavoastră nici eu. În ceea ce privește
membrii Consiliului de administrație este normal să încercăm să facem
performanță și să-i plătim pentru performanță. Am înjumătățit aceste
indemnizații și cred că este suficient în acest moment. Dacă nu-și vor
face treaba vor fi schimbați. Trebuie să existe totuși o motivație deoarece
este o societate comercială care trebuie să obțină profit, iar în același
timp să satisfacă cerinţele buzoienilor.”
Domnul consilier Roșioru Silviu - Laurențiu:
„Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul primar. Atât eu, cât și
colegii mei suntem de acord să nu primim nici o indemnizație pentru
activitatea noastră de consilieri locali, primari sau viceprimari, iar în
următoarea ședință o putem supune la vot ca să vedem cine este de
acord.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Ştiți foarte bine care sunt legile care guvernează Consiliul Local și
administrația publică locală așa că nu au rost aceste cuvinte. Vă rog să
veniți cu propuneri decente și legale.”
Domnul consilier Roșioru Silviu - Laurențiu:
„Dacă în comisia de specialitate s-a propus de către consilieri, ca
această indemnizație a membrilor Consiliilor de administrație să fie 500
ron, de ce nu s-a ținut cont de ea?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Votul comisiei este consultativ. Votul final se dă în ședința de
Consiliu Local. De aceea ne întâlnim aici, dezbatem, iar fiecare votează
după cum dorește.”
Domnul consilier Roșioru Silviu - Laurențiu:
„Dacă domnul consilier Barbu Ion a spus să fie retras acest proiect
de hotărâre de pe ordinea de zi, de ce nu respectăm acest lucru?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Voi supune la vot. Dacă majoritatea va decide acest lucru mă voi
supune și eu majorității.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei supune
la vot propunerea domnului consilier Barbu Ion privind modificarea
articolului 2 care este respinsă cu 12 voturi împotrivă și 10 voturi pentru.
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„La acest proiect avem buletin de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind numirea membrilor în
consiliul de administrație al S.C “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău:
Alexandra Raluca – Ecaterina: 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;
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Bușcu Alexandru:12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;
Ceaușel Cristian Ștefan: 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;
Dudaș Vasile – Dan: 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă;
Popescu Roxana: 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare:
„Un vot este anulat fiind al doamnei consilier absentă motivat.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Consiliul de administrație este incomplet. Nu poate funcționa.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„La această societatea consiliul de administrație nu funcționează.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Mulțumesc colegilor din PSD care nu l-au votat pe domnul
profesor Dudaș Vasile - Dan și vă anunț că în această situație, fără un
Consiliu de administrație, Societatea Comercială „Piețe, Târguri și
Oboare” S.A. Buzău nu poate funcționa. Prin urmare, vă invit săptămâna
viitoare la ședința extraordinară cu un nou membru pentru Consiliul de
administrație.”
Domnul consilier Roșioru Silviu - Laurențiu:
„Să ținem cont și de propunerea domnului consilier Ionescu
Constantin, care l-a nominalizat pe domnul Costel Vînătoru. A fost
sesiunea de selecție la care au participat foarte multe persoane, cum de
nu s-a găsit alt membru?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Nu vă pot răspunde la această întrebare. Vă pot spune că acest
Consiliu a rămas incomplet și va fi pus în imposibilitatea de a lua decizii
pentru funcționarea societății.”
Nefiind exprimate alte alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre așa cum a fost
prezentat pe ordinea de zi care este adoptat cu 13 voturi pentru, 2
abțineri (Vlad George - Aurelian și Șerban Nicolae) și 7 voturi împotrivă
(Ionescu Constantin, Vasile Gheorghe, Ion Viorel, Roșioru Silviu Laurențiu, Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoș, Bănică Nicu Liviu).
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico - edilitare şi de
refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
Hotărârea adoptată are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii nr. 135/2016 privind constituirea Comisiei de
analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ aflat în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de
propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
modificarea articolului 5 din Hotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din
proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a
statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind
aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Așa cum ne-a fost prezentat acest proiect de hotărâre, se pare că
nu ne putem documenta. Cred că ar trebui să se găsească o modalitate
prin care noi, consilierii să fim informați legat de această situație cu cel
care a făcut toată documentația. Așa cum ați văzut și dumneavoastră în
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mape nu ne dăm seama ce înseamnă acele punte negre. Nu ne spun
nimic fără să fie și o legendă în spate. Să ne prezinte cineva pe un
material video ce se întâmplă în oraș, care sunt depășirile, unde sunt, ca
după aceea să putem discuta pe strategie.
Doamna Preda Anișoara, șef serviciu Gospodărie Urbană:
„A fost pus acest proiect de hotărâre pe site-ul primăriei pentru
dezbatere publică.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Ceea ce spuneți dumneavoastră este la punctul următor.”
Domnul Sava George, inspector cu atribuții delegate de secretar:
„Cu privire la acest proiect, este vorba de implementarea primăriei
municipiului Buzău a directivelor Uniunii Europene cu privire la hărțile de
zgomot care afectează din ce în ce mai mult populația. Așa cum a spus
și doamna Preda Anișoara acestea au fost puse pe site-ul primăriei.
Fiecare hartă reprezintă punctele nevralgice din municipiul Buzău unde
nivelul de zgomot este ridicat. Urmează ca prin această strategie noi să
analizăm punctual și să luăm măsurile cuvenite.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Vrem să avem posibilitatea de a ne informa. Îmi cer scuze, dar
dacă vă uitați în materiale aș vrea să-mi explicaţi și mie aceste puncte
negre, deoarece fără o legendă nu se înțelege nimic. Știu că este o
directivă europeană și trebuie să ne conformăm. Nu se pune problema
să nu votăm, dar vrem să transmitem la rândul nostru o informație clară.”
Domnul Apostu Ionuț, viceprimarul municipiului Buzău:
„Dacă doriţi, până la următoarea ședință o să vă pregătesc și o
informare în scris, dacă se solicită acest lucru, dacă nu vă aștept cu
mare drag să discutăm despre aceste hărți de zgomot. Din postura pe
care am avut-o de director al Agenției pentru Protecția Mediului am
participat și la niște dezbateri când au fost făcute aceste măsurători și
firma respectivă a monitorizat nivelul zgomotului ambiental din oraș.
Putem discuta concret care sunt condițiile ce trebuie respectate pe
anumite zone din oraș, posibilitățile de a dezvolta noi ansambluri
rezidențiale unde nu sunt zone cu zgomot, condițiile și nivelul de decibeli
ce trebuie îndeplinite. Cu mare drag vă stau la dispoziție și putem detalia
toate aspectele din aceste hărți de zgomot.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este
adoptat cu 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
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supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind
aprobarea planului de acţiune pentru gestionarea şi reducerea
zgomotului ambiental pentru municipiul Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în
municipiul Buzău, str. Primăverii, nr. 5;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenului situat în
municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente
garajelor situate în municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, limitrof
cimitirului „Dumbrava”;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
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XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului a drumului situat în
municipiul Buzău, adiacent Galleriei Mall Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în
municipiul Buzău, strada Victoriei nr. 78;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru
lunile septembrie - noiembrie 2016;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21
voturi pentru și o abținere (Florescu Constantin).

XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri prezentarea Deciziei nr.
22/20.07.2016 a Camerei de Conturi Buzău privind prelungirea
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.
03/14.03.2013 la S.C. “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A Buzău;
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Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Ați mai găsit pe masă un raport prezentat de conducerea societății
cu privire la modul de îndeplinire a solicitărilor venite din partea Curții de
Conturi. Decizia Camerei de Conturi Buzău nu se votează.”
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Vom trece la cele 8 proiecte de hotărâre suplimetare care le-am
votat la începutul ședinței pentru a fi discutate.”

XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din
cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind instituirea
taxei de reabilitare termică şi stabilirea mecanismului de recuperare la
bugetul local a contribuţiei beneficiarilor finali ai lucrărilor de reabilitare
termică, a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de
proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aș vrea să întreb pe scurt dacă poate să-mi precizeze cineva din
partea executivului, care este stadiul reabilitării celor 53 de blocuri care
au fost propuse pentru a obține finanțare și când vor fi demarate lucrările
de reabilitare, ca să ne putem încadra în programul operațional?”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
15

„Stadiul actual al lucrărilor de reabilitare termică pe programul 2014
- 2020 este următorul: din cele 53 de blocuri care au fost pe vechiul
program avem cereri de reintrare în program de la doar 23 de blocuri,
pentru care am creat toată documentația tehnică. Avem hotărârea din
partea adunării generale a proprietarilor de reintrare în program, iar
aceste mecanisme de recuperare și forma contractului de mandat sunt
precizate în ghidul solicitantului. În următoarea ședință de Consiliu Local
o să vă prezentăm și indicatorii cu prețurile și bugetele pentru fiecare din
cele 23 de blocuri.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„La ce se referă taxa de reabilitare termică?”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
„Taxa de reabilitare este acest mecanism de recuperare.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Mecanismul nu este taxă.”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
„Mecanismul de recuperare este termenul folosit în ghidul
solicitantului, în legislația națională, O.G. 18/2009, acest mecanism de
recuperare se instituie printr-o taxă.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Adresată cui?”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
„Proprietarii care intră în acest program. Primăria îi creditează cu
cei 25%, contribuția lor din CMS, (Construcție, Echipamente și Montaj),
iar în 5 ani de zile noi recuperăm contribuția în rate egale anuale, de la
fiecare din proprietari.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Am crezut că se referă la întreg municipiul.”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
„Nu. S-a tot discutat despre acest aspect. Intrarea în program se
face doar la cererea asociațiilor de proprietari. Am avut cinci puncte de
ședințe timp de două luni de zile cu asociațiile de proprietari. Nici cei
care au fost pe programul inițial, cele 53 de blocuri, nu au dorit să mai
rămână pentru că s-au modificat reglementările tehnice și anume
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă nu ne mai lasă să ne mai
asumăm ceea ce are omu deja anvelopat. Toată lumea trebuie să aibă
termopane pentacamerale din tâmplărie de aluminiu, ceea ce înseamnă
că trebuie să dăm jos ceea ce are omul deja pus.”
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Domnul consilier Barbu Ion:
„Inițiați dumneavoastră un proiect de Consiliu Local ca tot orașul să
arate frumos, să avem o singură culoare.”
Doamna Colțeanu Luminița, consilier în cadrul serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă:
„În programul operațional există condiționalități de culoare.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este
adoptat cu 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind
participarea Unităţii Administrativ Teritoriale municipiul Buzău în calitate
de solicitant la depunerea unui proiect în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020 Dezvoltare Locală Integrată (360°) în
comunităţile marginalizate rome, AP 4/PI9.ii/OS 4.1.
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței:
„Propun ca proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de
asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti
şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării
Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a actului adiţional privind
aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii să-l discutăm la
final.”
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei următorul punct din cele opt proiecte de hotărâre suplimentare.

XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în
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municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale „Episcop Dionisie Romano”
Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
aprobarea vânzării către Societatea Comercială Concas S.A. Buzău a
terenului proprietate privată a municipiului, aferent lucrărilor de construire
"Ansamblu de locuinţe colective şi spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii",
situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii nr. 203;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19
voturi pentru și 3 abțineri (Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoș, Bănică Nicu
Liviu).
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri prezentarea Raportului privind
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi
de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău în perioada
01.01.2016 – 30.06.2016, întegistrat la nr. 4515/18.07.2016.
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău nu se
votează.”

XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței,
supune atenţiei domnilor consilieri prezentarea Notei de informare
privind situaţia economică, financiară şi juridică a Societăţii Comerciale
Prestcom Serv S.A. Buzău;
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Nota de informare nu se votează.”
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XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței, revine
și supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru
aprobarea contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia
Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L.
Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă –
Tricolor 11 şi a actului adiţional privind aportul financiar şi material al
părţilor în cadrul asocierii;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Documentația şi autorizația de construire de la acea vreme privind
omologarea Stadionului de către Federația Internațională de Atletism
este la sediul Primăriei. Nu știu în ce măsură putem privi o investiție de
250 de mii de euro în condițiile în care, acest obiectiv de reabilitare a
Stadionului de Atletism ajunge la aproape 60 milioane de euro. Din
punctul meu de vedere o dezbatere reală este ceea ce își doresc
buzoienii și nu doar un vot al nostru. Eu îmi mențin părerea pe care am
avut-o și în campania electorală și anume, ca acest obiectiv să fie
reabilitat din bugetul Primăriei, să rămână al buzoienilor ca fiind un
Centru de interes pentru ceea ce înseamnă sportul buzoian.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„În ceea ce ne este prezentat vedem că sunt probleme legate de
stadionul de atletism, înseamnă că este vorba și de stadionul Metalul.
Avem reprezentantul echipei, Stan Valentin, proprietar în momentul de
față și nu putem vota așa ceva.”
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, președintele ședinței:
„Din ce am citit în proiectul de hotărâre cred că faceți o confuzie.
Nu este vorba de stadionul Metalul. Am citit contractul și nu este vorba
despre acest stadion de care vorbiți dumneavoastră.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nici eu nu am cunoștință că ar fi stadionul Metalul inclus aici.
Domnul președinte a fost în audiență, iar din cercetările făcute este
terenul municipalității. Justiția poate stabili dacă avem sau nu avem
dreptate. În acest moment nu există acte doveditoare și nu reprezintă
nici subiectul ordinei de zi. În ceea ce privește Centrul de Excelență
poate fi luat după modelul celui din tenisul de masă românesc. Sportul
buzoian trebuie revigorat începând de la nivelul de copii și juniori.
Împreună cu toți consilierii și cu echipa primăriei mă voi zbate să facem
echipe și să sprijinim performanța. Cred că acest Centru de Excelență ar
putea fi modelul pe care-l putem copia din toate punctele de vedere.
Este vorba de Federația Română de Fotbal. Putem aduce mulți buzoieni
aici și mă refer la copiii talentați atât din oraș cât și din județul nostru.”
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Domnul consilier Roșioru Silviu – Laurențiu:
„Este foarte bine că-l avem prezent pe reprezentantul Federației
Române de Fotbal. Am văzut în presă că Centrele de Excelență de la
Timișoara și Târgu Mureș au fost un eșec. Eu știu că Federația Română
de Fotbal se ocupă de echipa națională, în nici un caz de creșterea
jucătorilor. Ei ar trebui să-i găsească pe acești jucători și să-i aducă la
echipa națională. Din câte am înțeles UEFA nu este de acord cu această
situație a Federației Române de Fotbal. S-a spus că este o lipsă de
respect și interzice aceste Centre de Excelență. Dumneavoastră sunteți
mai bine documentat și cred că puteți să ne spuneți acest lucru. Am
votat împotrivă și în mandatul trecut și o să votez și acum. Nu sunt de
acord cu acest Centru de Excelență. Noi putem susține sportul buzoian,
se putea face acest lucru și cu echipa de handbal care am avut-o în
prima divizie. Nu este cazul să facem acum experiențe și să vedem ce
vom face și ce jucători vom crește în bazele noastre sportive din
municipiul Buzău. Dacă vreți să se facă un Centru de Excelență, haideți
să-l facem noi, Consiliul Local. Nu trebuie să aducem copii din toată țara
și să-i creștem pe banii municipalității și ai contribuabililor din Buzău.
Contribuția Federației Române de Fotbal este foarte mică comparativ cu
ce pretenții are acum fotbalul național și mondial. Nu cred că cu o sumă
atât de mică putea crea rezultate. Găsim bani pentru acest Centru de
Excelență, dar nu găsim bani pentru salariile acestor oameni de la
Societatea Comercială ”Prestcom Serv” S.A. Buzău. Haideți să avem
grijă de problemele esențiale cum ar fi: angajații din administrație, cei din
societățile subordonate, să le respectăm munca și pe urmă să ne
gândim la alte investiții.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu are nici o legătură ce spuneți dumneavoastră cu realitatea.
Acest an nu se va plăti nici un ban, susținerea o va da Federația
Română de Fotbal. Datorită reducerii și maximizării veniturilor în primărie
începând de anul viitor vom începe să finanțăm și sportul, dar nu
nemunca și nu ilegalitățile.”
Domnul consilier Roșioru Silviu – Laurențiu:
„Eu nu am spus de ilegalități și cred că am fost singurul consilier
opozant al ilegalităților. Puteam susține echipa de handbal în prima ligă
și acum ne hazardăm cu o investiție pe care deocamdată nici nu o
cunoaștem foarte bine.”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Bună ziua! Este prima ședință de acest gen la care particip și voi
începe prin a mă prezenta. Numele meu este Vlad Munteanu, începând
cu 1 august fac parte din Departamentul de dezvoltare a fotbalului juvenil
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și mă bucur că mă aflu în fața dumneavoastră pentru a lămuri
problemele pe care le-ați ridicat.
Voi începe cu o prezentare a acestor Centre, iar după aceea voi
clarifica problemele pe care le-ați ridicat. Vreau să înțelegeți și structura
mea. Provin dintr-un Liceu cu Program Sportiv de la Bacău, am crescut
într-un mediu al unui centru organizat și cunosc beneficiile, atât din punct
de vedere al colegilor care au reușit să concureze în județul Bacău, cât
și la nivel național. Din punctul nostru de vedere, singura soluție pentru a
avea jucători de performanță este să-i creștem de mici. Nu dispunem de
bugetele necesare pentru a cumpăra fotbaliști care să concureze fotbalul
românesc, mai ales că în momentul de față situația fotbalului românesc
în care vin fotbaliști străini foarte bine plătiți și nu livrează performanță.
De ce este nevoie din partea Federației să facă aceste Centre de
Excelență la nivel de copiii și juniori? Sunt cazuri speciale cum este
Academia „Gheorghe Hagi” de la Constanța și foarte puține cluburi care
reușesc să aibă un Centru de copii și juniori așa cum ar trebui să fie. Din
punctul nostru de vedere este foarte ușor să lăsăm în mâinile autorităților
locale toate aceste lucruri, dar văzând că în ultimii ani nu s-a făcut
absolut nimic am luat inițiativă. Aceasta constă în pregătirea fotbalistică
centralizată și continuă timp de patru ani. Înseamnă că îi preluăm din
clasa a IX-a și îi ducem până în clasa a XII-a, iar în momentul în care
termină liceul, termină junioratul, să populeze fotbalul românesc. O
discuție care trebuie avută cu toată lumea este să înțeleagă că dacă vom
avea opt Centre așa cum își dorește Federația și cum au promis că se
vor deschide, aceste Centre trebuie să fie și Centre de suport.
În ceea ce privește performanța asigurăm școlarizare pe toată
perioada liceului în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Avem
aprobare de la Minister și știm foarte bine despre ce este vorba. Venim
cu un staff tehnic complet și vreau să vă anunț că la Buzău există o
noutate pentru că ar fi Centrul cel mai apropiat de București. Antrenorul
principal al echipei are licență UEFA de formator, acest antrenor poate
forma alți antrenori. Școala de antrenori a sportului românesc, nu doar a
fotbalului suferă foarte mult. Cu ajutorul celor de la UEFA, iar aici vă voi
răspunde domnule Roșioru, UEFA sprijină aceste Centre deoarece au
văzut că activitatea de la juvenilă din România suferă și prin aceste
programe este clar că avem acordul UEFA. Dacă dumneavoastră vă
luați doar după ceea ce vedeți în presă faceți o greșeală.”
Domnul consilier Roșioru Silviu – Laurențiu:
„Am văzut pe site-ul UEFA.”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Eu n-am văzut acest lucru.”
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Domnul consilier Barbu Ion:
„Care este contribuția Federației Române de Fotbal?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Sunt clauze în contract. Vă rog să-l citiți.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Oamenii aceștia nu se pricep la fofbal, vorbiți cu mine.”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Eu am venit să vorbesc cu toată lumea.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Ce are de câștigat Buzăul de pe urma Centrului de Excelență?”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„În momentul în care cei patru ani se termină există o generație de
fotbaliști. Pe lângă cei patru ani în Centrul de suport vor învăța cum să
fie antrenați corect.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Mă refer ce câștigă financiar orașul Buzău? Domnul primar este în
necunoștință de cauză. Câți buzoieni avem în acest lot?”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Sunt și jucători de la Liceul cu Program Sportiv Buzău.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„De ce nu ați făcut Centrul de Excelență la Cluj? Sunteți refuzați în
toată țara.”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Nu suntem refuzați. Avem cereri să deschidem. Un exemplu ar fi
Piatra Neamț. Din punct de vedere al parteneriatului așa cum a precizat
și domnul Ionescu Constantin și mi se pare normal să o stabilim, în
privința stadionului de atletism pe noi ne interesează suprafața ca să o
putem crea și construi la un nivel la care se vor putea juca meciuri, în
care echipa să-și poată desfășura activitatea. Prin contractul pe care lam stabilit deja nu închidem alte activități, nu ne interesează să blocăm
oamenii în a face sport. Am văzut foarte mulți oameni venind acolo și țin
să vă felicit pentru inițiativă pentru că este normal să-i încurajați. Restul
investiției și anume: pistă, tribune nu ține de noi. Ne-a interesat doar
suprafața de joc, iar după terminarea contractului de 4 ani aceasta
rămâne în patrimoniul Primăriei. Vreau să înțelegeți că Federaţiei
Română de Fotbal nu va participa, nu va vinde, doar va înlesni ca
autoritatea locală și clubul cedent al jucătorilor care se află în centru să
participe la negocieri în cazul unei vânzări de jucători.
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Legat de Timișoara și Târgu Mureș vreau să vă aduc la cunoștință
că în lotul de Under 17 care au calificările anul acesta sunt între 10 și 12
jucători din Centrele respective. Ceea ce rezultă că selecția care s-a
făcut a fost una eficientă. Pe viitor aş vrea ca selecția să se facă prin
procedura pe care vrem să o implementăm aici, să fie mult mai mulți
jucători din județul Buzău care să participe, să facă parte din aceste
centre. Fondul salarial pentru personalul administrativ, tehnic și formator,
echipamente, material de antrenament, toate acestea sunt cheltuielile
noastre. Cheltuielile de cantonament în țără și străinătate revin la
Federația Română de Fotbal.
Selecțiile sunt făcute în patru etape, este un proces realizat
continuu de departamentul de scouting. La final ajungem la monitorizare
și organizare de competiții care din punctul nostru de vedere dacă
lucrurile erau făcute foarte bine la nivel juvenil nu mai existau aceste
centre. Trebuie să venim noi să facem aceste centre și să le dezvoltăm.
Evoluția jucătorilor. Unde ajung ei, unde joacă în liga elitelor zonal.
Aici este procesul Centrelor de Excelență. Mai devreme am văzut
scoutingul intern, selecția jucătorilor, vin în Centrele de Excelență,
participă la liga elitelor, campionatul național Under 17. Aici este cazul
orașului Buzău. Centrele din Timișoara și Cluj sunt la Under 19 și ajung
să se ducă către echipele naționale.”
Domnul consilier Vasile Gheorghe:
„Ținând cont că Primăria Buzău participă cu aproape 182 de mii de
euro la formarea acestor jucători, în momentul în care jucătorii se vor
vinde sunteți de acord ca o parte din acele sume să revină Primăriei?”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„75% din suma de transfer revine clubului cedent și 25% autorităţii
locale care a făcut această investiție. Vreau să precizez că și bugetul
Federației se apropie de 150 de mii de euro. Aceasta a fost bugetarea
Federației pentru fiecare Centru.”
Domnul Sava George, inspector cu atribuții delegate de secretar:
„La articolul 24 din contract aveți prezentată situația cu privire la
sumele primite ca urmare a transferurilor jucătorilor.”
Domnul Stan Valentin, antrenor la Asociația sportivă „Metalul
Buzău”:
„În contractul de asociere pe care dumneavoastă îl aveți în față
este un punct în care apar terenul și dependințele acestuia. Sunt două
numere cadastrale. La unul dintre aceste numere intră și Asociația
sportivă „Metalul Buzău”, puteți întreba acest lucru la cadastru. Noi,
„Metalul Buzău” cerem să fim excluși din orice contract de asociere. Se
specifică clar în contract cui se dă dreptul de folosință și de administrare
pe perioadă nedeterminată. În momentul în care Asociația sportivă
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„Metalul Buzău” se va desființa, dreptul de proprietate revine municipiului
Buzău.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„La acest proiect avem buletin de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind aprobarea componenţei
reprezentanţilor municipiului Buzău în Consiliul Director al Asociaţiei:
Lazăr Iulian - Sorin: 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă;
Neder Andrei: 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă;
Lupu Marian Cristinel: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă;
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare:
„Un vot este anulat fiind al doamnei consilier absentă motivat.”
Domnul Vlad Munteanu, reprezentant al Federației Române de
Fotbal:
„Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. La revedere.”
Nefiind exprimate alte alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este
adoptat cu 15 voturi pentru, 4 abțineri (Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoș,
Bănică Nicu Liviu, Vlad George Aurelian) și 3 voturi împotrivă (Ionescu
Constantin, Ion Viorel, Roșioru Silviu – Laurențiu).

XXX
Alte probleme ale activităţii curente:
Domnul Istrate Mircea, angajat al Societății Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„După cum v-ați dat seama, Societatea Comercială care aparține
de Primărie 100%, după părerea mea este în moarte clinică. Noi
muncim, facem tot ce ni se cere, ne îndeplinim sarcinile de serviciu
pentru a ne primi salariul. De ceva timp este foarte greu. Domnul director
ne-a spus că anul acesta nu a mai primit de la Primărie nici o lucrare. În
toți acești opt ani am scos țeavă veche de oțel și am introdus țeavă nouă
de PE pentru îmbunătățirea calității apei din municipiul Buzău. Am
introdus peste 50 de km de țeavă. Ne-am îndeplinit sarcinile de serviciu
foarte bine, nu am avut sesizări în acest sens. De ce Primăria nu vrea să
ne mai dea lucrări? Conducerea noastră a luat o lucrare sub antrepriză
de la o societate comercială unde s-a negociat un contract, după părerea
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mea foarte mic. Nu putem să facem producție pentru 60 de angajați.
Domnul director ne-a arătat că a primit de la Primărie să se micșoreze cu
30% cheltuielile firmei. Acest lucru nu-l văd posibil decât prin
concedierea personalului. Începând cu 01 ianuarie 2016 cea mai mare
vină o poartă conducerea societății și Consiliul de administrație. Vrem să
ne primim cele cuvenite prin contractul colectiv de muncă în cazul în
care societatea intră în faliment sau insolvență. Soluția este în mâinile
dumneavoastră. Pe stomacul gol nu putem merge la serviciu. Toate
conturile au fost blocate, chiar dacă firma cu care lucrăm sub antrepriză
ne-a dat banii. De vineri nu ne-am mai dus la muncă și cred că am
procedat foarte corect. Am anunțat conducerea, am fost la Inspectoratul
Teritorial de Muncă. Trebuie rezolvată această situație astăzi.”
Domnul Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Îi mulțumesc foarte mult domnului Istrate Mircea. Vreau să fac un
singur comentariu. La 31 decembrie 2015 Primăria trebuia să dea
Societății „Prestcom Serv” S.A. Buzău 18 miliarde. În fiecare an s-a
întâmplat cam același lucru. Mulți ani am fost creditați de furnizor, dar
am reușit ca în această perioadă să dau salariile la timp. Este o greșeală
a mea și mi-o recunosc. În opt ani de zile doar de două ori s-au amânat
salariile, dar independent de voința mea sau a Consiliului de
administrație. De la 01 ianuarie s-a schimbat politica Primăriei față de
această societate. Am înțeles-o și o apreciez. A trebuit să mă
reorganizez pe piața liberă. Am reușit să fac un contract destul de
convenabil la acel moment de criză și de presiune. Acum o oră am
semnat cu ajutorul Primăriei ordinele de plată, urmează să vă primiți
salariile. Am fost invitat la conducerea antreprenorilor generali, unde am
primit o notificare în care sunt atenționat că dacă pe 29 august nu se reia
lucrul ne vor percepe penalități. În iunie au primit salariul întreg, iar în
iulie am avut surpriza când ne-am confruntat cu economia de piață.
Primăria Cochirleanca la care am făcut lucrări nu a avut bani să ne
plătească. Mi se solicită să merg mai departe cu plata integrală a
salariilor, dar nu am cum. Eu nu sunt de acord ca angajații să ceară
falimentarea societății doar pentru plățile compensatorii, când ani de zile
au avut de muncă. Este adevărat că în luna iulie, motivează că s-au
muncit 10-11 ore. Atât timp cât acest contract este în vigoare pe un an
de zile cu posibilitate de prelungire pe încă 2 ani de zile, cu valoare de
18-20 de miliarde cel puțin, propun un program de reorganizare.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Acest plan de reorganizare trebuie să vină din partea conducerii
societății împreună cu Consiliul de administrație. Dacă dumneavoastră
considerați că aveți un plan viabil în acest sens, Consiliul Local ca
reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale Buzău vă poate gira în
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acest sens. Într-o ședință viitoare vă rog să veniți cu un plan de
reorganizare ca să putem lua o decizie în cunoștință de cauză.”
Domnul Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Suntem de acord ca lucrările de alimentare cu apă să nu mai fie
făcute de noi. Cunosc motivele din instanță.”
Domnul Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al
Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„În 2008 la presiunea muncitorilor s-a ajuns la același impas ca și
acum și pe bună dreptate. Am prezentat o informare tuturor consilierilor.
Indiferent de ceea ce spuneți, sunteți unicul acționar. Faceți parte dintrun ADI cu peste 35 de localități, cu posibilitate de mărire. Ținând cont că
România trebuie să se alinieze la statele europene privind canalizarea și
apa în toate localitățile din județul Buzău, aveți în față o societate care se
descurcă foarte bine din acest punct de vedere la aceste provocări.
Avem nevoie de încurajarea dumneavoastră domnilor aleși pentru că știți
foarte bine că politicul se interferează cu economicul. Dacă vreți să
salvați această societate pe lângă ceea ce facem noi, puteți să o faceți.
Vreau să închei prin următorul lucru: dacă în calea fericirii
dumneavoastră eu stau, să știți că pentru mine nu este nici o problemă.
Stau pe 1.000 ron pe care profesia mea de medic veterinar mi-o permite
să mi-o câștig. Vreau să vă spun că am sub conducere o firmă cu 7
angajați, se numește FarmaVet și crează 40 de miliarde vechi pe an. Eu,
președintele Consiliului de administrație am să merg până la final. Nu
vreau ca această societate să se lichideze, dar soarta dumneavoastră
depinde în mare măsură de acționarul unic. Vă mulțumesc.”
Domnul Consilier Șerban Nicolae:
„Soarta dumnealor depinde de managementul defectuos pe care lați făcut. Societatea nu a avut un management corespunzător și de
aceea s-a ajuns în această situație. Societatea „Prestcom Serv” S.A.
Buzău a depins mereu de Primărie. Domnule președinte aș propune
schimbarea conducerii pentru că este un management defectuos.”
Domnul Barbu Liviu - Dragoş:
„În momentul de față ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră
nouă și angajaților companiei este un management defectuos. În
momentul în care dumneavoastră veniți la acționarul principal să cereți o
păsuire fără să aveți nimic scris, un plan de reorganizare mi se pare
deranjant. Trebuie să veniți cu un plan de reorganizare scris nu doar
vorbe.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Situația este prezentată așa cum a fost creată de la început.
Această societate este sub conducerea domnului Tescaru Ionel. S-au
creat trei societăți, dintre care două proaste și una bună. Cea bună a
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păstrat-o pentru dânsul se numește Compania de Apă Buzău, celelalte
două ne-au fost lăsate nouă. RAM Buzău care înseamnă 25-30 de
milioane de lei pe an subvenție, adică 300 de miliarde pe care le dau toți
buzoienii, o societate pe care practic o țin în viață artificial. Reducerea
costului de funcționare cu 30% o mai spun și o repet nu înseamnă să dai
muncitorii afară. Se referă strict la cheltuieli de funcționare. Un exemplu
ar fi Societatea Comercială Urbis Serv SRL Buzău în care numai salariile
persoanelor din conducere sunt undeva la 19-20 de miliarde. Am văzut
că această situație este prezentă la toate societățile. Această societate,
a trăit primind lucrări și de la Compania de Apă, RAM și Primăria Buzău.
Datorită legislației acest lucru nu se mai poate face decât prin licitații.
Aceași situație o avem și la Urbis Serv SRL Buzău. Aceste societăți
trebuie să stea pe picioarele lor în condiții de competitivitate. Să practice
niște prețuri la nivelul pieței, nu altfel. Din această cauză am luat toate
costurile de anul trecut, am observat că avem venituri proaste și costuri
foarte mari. În acest caz trebuie să reducem costurile și să mărim
veniturile. Acest lucru a început să se întâmple. 27 de miliarde de lei
datorii la bugetul statului. Nu putem participa la nici o licitație dacă nu
avem aceste datorii plătite. Situația este foarte proastă. Funcționăm
după Legea 31/1990 şi trebuie să se supună ei. În condițiile în care nu
are rezultate ar trebui să se închidă. Are blocate toate conturile și nu
poate plăti decât salariile. În acest moment această societate este
închisă. Nu este declarată, dar este închisă. Domnule președinte vă rog
să luați o decizie.
Domnul Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al
Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Sunt de acord cu domnul consilier Șerban Nicolae în ceea ce
privește managementul defectuos, dacă așa crede dânsul, dar nu ține
cont că timp de 8 ani de zile, toate lucrările peste 75% din rețeaua de
apă au fost făcută de această mică societate.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Angajații vă cer demisia. Suntem în luna septembrie și
dumneavoastră vorbiți de un plan de organizare în situația în care mai
sunt doar două luni în care se poate lucra. De unde le asigurați salariile
oamenilor?”
Domnul Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al
Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Pe data de 2 august 2016 am primit această scrisoare, iar la
punctul doi, acționarul unic ne spune: S.C. Prestcom Serv Buzău trebuie
să deservească locuitorii municipiului Buzău, 24 de ore din 24, în ceea
ce privește reparațiile și întreținerea instalațiilor de apă și de canalizare.
Noi ne-am întrebat, ca să dezvoltăm acest punct, în baza la ce și cum?
Am pus niște întrebări pertinente pentru a putea face un plan. Domnule
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primar, în primă fază dacă dumneavoastră credeți că se poate da un
ajutor ne-ar fi de folos, dacă nu să se treacă în faza următoare. Această
societate spre satisfacția multora nu o să mai existe pe tapetul
municipalității, dar întrebarea mea este, nici o firmă nu o să mai
muncească în municipiul Buzău conform codului CAEN obiect principal
de activitate Prestcom Serv S.A. Buzău? Vă mulțumesc.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Domnul Păle face o confuzie. Eu nu am angajat nici Consiliul
Local, nici Primăria pentru a le obține comenzi. În acest moment 5% din
activitatea dumnealor înseamnă activitate în interiorul propriu. Ei trebuie
să alerge să ocupe tot acest oraș și să facă contracte cu zona privată.”
Domnul Ghinea Ion, angajat al Societății Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Conducătorii societății trebuiau să vină să vorbească cu
dumneavoastră. De ce nu au venit?”
Domnul Crețu Constantin, director executiv al Societății Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Am fost sau nu să vorbim cu dumneavoastră domnule primar?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„M-am întâlnit de foarte multe ori cu domnul Crețu Constantin și cu
domnul Păle Dănuț.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Domnule Păle Dănuț solicitați să supunem la vot intrarea în
insolvență a societății?”
Domnul Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al
Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Dați-mi voie să convoc de urgență Consiliul de administrație
pentru că toate deciziile le-am luat în cadrul acestuia. De 5 ani facem
informări și vă vom pune la dispoziție toate semnalele de alarmă pe care
le-am tras de-a lungul acestei perioade cu referire la această societate și
vă vom prezenta două forme de lucru. Dumneavoastră veți fi cei care
veți decide drumul acestei societăți pentru că sunteți acționarul unic.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Consiliul de administrație nu poate veni doar cu o singură
propunere.”
Domnul Păle Dănuț, președintele Consiliului de administrație al
Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Consiliul de administrație va lua această decizie. Luni voi convoca
pe toată lumea, iar decizia se va lua prin vot.”
Domnul Consilier Șerban Nicolae:
„Propun să-și dea demisiile.”
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În încheiere, domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele
şedinţei, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două)
exemplare, spre cele legale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Iulian - Sorin Lazăr

INSPECTOR CU ATRIBUŢII
DELEGATE DE
SECRETAR,
George Sava
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