ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 septembrie 2016, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 623 din 23 septembrie
2016, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 23 consilieri din totalul
celor 23 membri ai consiliului local în funcţie.
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:
- Banu Laurenţiu, reprezentant transportatori;
- Creţu Constantin, director executiv al Societăţii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău;
- Chiriac Marin, administrator judiciar al Societăţii Comerciale
“Prestcom Serv” S.A Buzău;
- Ceauşel Cristian Ştefan, consilier primar;
- Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău
- Peneş Gabriel, consilier primar;
- Radu Nicolaie - Sebastian - Valentin, consilier primar;
- 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 repartizarea unor locuinţe pentru
tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în
municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora şi a
unui schimb de locuinţe;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii exercitării cu
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de
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director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat din municipiul
Buzău;
4. - proiectul de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie
pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu şi Independenţei
(între strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău;
5. - proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite de circulaţie
pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul
Buzău;
6. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare,
eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe
domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
7. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea traseelor din municipiul
Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării
călătorilor;
8. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin atribuire
directă a unor terenuri proprietate publică Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău;
9. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea
Comercială „Soufflet Malt România” S.A. Buzău a terenului proprietate
privată a municipiului, aferent construcţiei "Corp administrativ", situat în
municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2;
10. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor terenuri din
proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;
11. - proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu
număr cadastral 63631situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 374;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public
al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu
destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat
în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1;
13.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a unor reţele de alimentare cu apă potabilă;
14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul
Buzău, ce face legătura între D.N. 10 şi proprietăţile adiacente acestuia,
Tarlalele nr. 6, 7 şi 8;
15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul
Buzău, aflat în prelungirea arterei de circulaţie existentă, cu denumirea de
“Intrarea Plaiului”;
16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Buzău
- Vadu Paşii;
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17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului
nr. 101;
18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului
nr. 111;
19.- proiectul de hotărâre privind modificarea în parte a Hotărârii nr.
135/28 iulie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 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;
20.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de
detaliu "Construire locuinte colective, strada Grigore Alexandrescu, nr. 8 bis,
municipiul Buzău, judeţul Buzău";
21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pentru municipiul Buzău;
22.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de
administraţie al Societăţii Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău;
23.- proiectul de hotărâre pentru desemnarea unei persoane
mandatate să voteze în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C.
“Prestcom Serv” S.A., convocată de administratorul judiciar la data de
30.09.2016 pentru desemnarea administratorului special, care va avea
atribuţiile prevăzute de art. 56, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
24.- 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. 623 din 23 septembrie 2016, apoi anunţă
cvorumul şedinţei care este de 23 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 13 septembrie 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 23 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 13 septembrie
2016 în forma prezentată.
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În continuare, domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate de
secretar adresează rugămintea domnului Florescu Constantin, preşedintele
şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost introduse două
proiecte de hotărâre suplimentare, după cum urmează:
- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.
161/2016 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii
Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău”;
- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Buzău în vederea
finanţării şi realizării în comun a celei de-a X-a ediţii a Bienalei Internaţionale
„Ion Andreescu”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei supune la
vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte suplimentare, care
este adoptată cu unanimitate de voturi.”
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei supune la
vot ordinea de zi cu completările aduse, care este adoptată cu unanimitate
de voturi.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind repartizarea unor
locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia
Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada
exploatării acestora şi a unui schimb de locuinţe;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii
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exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de
director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Concursul este în desfăşurare, respectiv pe data de 03 octombrie
2016 se va ţine la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Din păcate s-au
înscris doar două persoane.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local în Comisiile de concurs pentru ocuparea
funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat din
municipiul Buzău;
Domnul consilier Vlad George - Aurelian:
„Dacă sunt candidat, pot vota?”
Domnul George Sava, inspector cu atribuţii delegate de secretar:
„Cei care sunt candidaţi se vor abţine în a se vota pe ei înşişi.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel:
„În calitate de candidat la o funcţie din sistemul de învăţământ, prin
acordul dat acestor două persoane, noi vom valida comisia de evaluare.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Candidatul nu are calitate juridică. Este doar candidat. Are dreptul să
voteze.”
Domnul George Sava, inspector cu atribuţii delegate de secretar:
„Domnule consilier, din punctul meu de vedere, urmărind logica de pe
care merg organele noastre de anchetă eu îmi permit în acest moment să
sugerez să nu se voteze. Să nu voteze cei care candidează pentru funcţia
de director.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„ Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Lambru Daniel, membru al comisiei de validare,
anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de
director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat din municipiul
Buzău:
Neder Andrei : 20 voturi pentru, 3 abţineri.
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Apostu Sorin – Ionuţ : 20 voturi pentru, 3 abţineri.
Nefiind exprimatealte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind instituirea unor
restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu
şi Independenţei (între strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu nr. 26) din
municipiul Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
Hotărârea adoptată are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite
de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice
din municipiul Buzău;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În urma discuţiilor avute la cele două comisii, de patrimoniu respectiv
comisia juridică, au fost făcute nişte propuneri, ca în cartierul Poştă, pe str.
D. Filipescu şi str. Urziceni să se circule doar cu achitarea taxei. Cei zece
consilierii care au participat au fost de acord, doar că proiectul de hotărâre
nu a fost modificat, conform deciziilor pe care le-am luat.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„După cum ştiţi avizul este consultativ.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Am precizat ca pe aleea Industriei, str. Aurel Vlaicu şi str. Urziceni să
se circule gratuit pentru cele două societăţi. Să evităm cartierul Poştă.”
Domnul Radu Nicolaie - Sebastian - Valentin, consilier primar:
„Aş vrea să fac câteva precizări, deoarece am participat la discuţiile
avute cu reprezentanţii transportatorilor, alături de consilieri şi reprezentanţi
ai primăriei. Îl avem prezent astăzi pe domnul Banu Laurenţiu,
reprezentantul transportatorilor. Pe bună dreptate au reclamat faptul că
plătesc, şi nu este o glumă, zeci de miliarde de lei la bugetul local, ca taxe şi
impozite, şi le cerem nişte sume care nu sunt considerabile. Pentru că faceţi
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referire la zona respectivă încasăm între 350-400 milioane de lei vechi
anual. Este vorba de timpul pe care transportatorii îl pierd ca să obţină acele
documente, practic le restricţionăm dreptul de a funcţiona în mod normal şi
legal. Nu este o pierdere mare pentru municipalitate, ca şi nivelul traficului
pe zona respectivă, este destul de mic, vorbim de accesul a trei, patru
autovehicule de acest tip pe zi. Primăria a propus să existe accesul liber în
zonele respective. Mai am o rugăminte tot din partea transportatorilor, să
completaţi aceast proiect de hotărâre şi cu str. Bazalt, unde sunt destul de
mulţi producători. Mulţumesc.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„În comisii, aceste proiecte au fost discutate pe larg. Avem două
variante: să supunem la vot varianta domnului primar cu amendamentul de a
se include şi str. Bazalt, după care varianta comisiilor susţinită de domnul
consilier Ionescu Constantin în care să se precizeze includerea de taxe.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este vorba de a încuraja bunul mers al economiei. 95% - 97% din
bugetul Primăriei se aduce de la firme.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei supune la
vot proiectul de hotărâre cu amendamentul de a se introduce şi str. Bazalt,
care este adoptat cu unanimitate de voturi.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre cu completările aduse, care
este adoptat cu 23 voturi pentru.
Hotărârea adoptată are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea activităţilor de identificare, ridicare,
transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori
abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Acest proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică 30 de zile.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„La art. 17, trebuie văzut în situaţia în care se pot ridica la un moment
dat de către proprietar sau de către administrator. Ar trebui şi un
reprezentant legal.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Vă citesc art. 17. <Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al
vehiculului abandonat nu dă curs somaţiei, la expirarea termenului de 5 zile,
primarul va emite o dispoziţie prin care declară vehiculul abandonat, iar
acesta, împreună cu bunurile aflate în interior, va fi inventariat, expertizat,
ridicat, transportat şi depozitat în locul special amenajat>.”
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Domnul consilier Barbu Ion:
„Reprezentantul legal aşa cum înţeleg eu, trebuie să fie şi o persoană
împuternicită de proprietar, care este plecat în străinătate, pe toată această
perioadă.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Sunt două variante. Proprietarul sau deţinătorul legal. Este vorba de
un bun mobil, iar cine are folosinţa, se prezumă că este şi proprietar. Spre
exemplu un vecin, cineva care ştie de el îl considerăm deţinător legal.
Proprietar, cel care din acte rezultă că este proprietar, deţinător legal este
cel care îl foloseşte, îl administrează.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Este important pentru că vor exista somaţii.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Situaţia este acoperită de deţinătorul legal. Este un bun mobil, se
prezumă că proprietarul este cel care îl foloseşte.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Este posibil să nu-l folosească.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Tocmai de aceea, nu-l foloseşte. Dar ştie de el.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
Hotărârea adoptată are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea traseelor
din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea
îmbarcării/debarcării călătorilor;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnule preşedinte, conform ordinului 353/2007, privind normele de
aplicare la Legea 92/2007, privind transportul public de călători, art. 35, lit.
(a), staţiile trebuie considerate altele decât cele care circulă transportul
public de călători conform legii.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Care sunt sancţiunile?”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Este o prevedere legală care trebuie respectată.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Am avut diferite sesizări, inclusiv documente scrise din partea
primarilor de comune, de pe lângă Buzău, care susţin necesitatea acestei
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hotărâri, deoarece din păcate, în timp au fost favorizaţi mai mult
transportatorii decât oamenii care lucrează în Buzău. Aşa cum se ştie, circa
40-50% dintre locurile de muncă din Buzău sunt ocupate de oameni care
locuiesc la ţară. Trebuie să-i sprijinim. Aceştia plătesc 150 de lei la maxi taxi,
şi încă 70 de lei pentru a ajunge la Romcarbon, deoarece trebuie să meargă
cu un alt autobuz. Această situaţie, din păcate se întâmplă la toţi cei care vor
să lucreze în municipiul Buzău. Nu suntem un oraş blocat, ci suntem un oraş
deschis care trebuie să primească pe toţi cei care vor să muncească aici.
Aceşti oameni produc pentru acest oraş bani. Nu trebuie să-I împiedicăm.”
Domnul consilier Vasile Gheorghe:
„În primul rând, încercăm să îndreptăm o mare nedreptate care li s-a
făcut navetiştilor. Parte din impozitul pe salariu al acestor oameni vine la
Primăria Buzău. Pe lângă faptul că trebuia să-i aduci pe cei după Valea
Buzăului, să-i duci la Autogara Nord, iar de aici se întorceau până la Presim.
Sunt patru lei pe care-i dau pe zi, echivalentul a patru pâini. A fost o
anomalie totală. Astfel de proiecte de hotărâre nu trebuie să mai ajungă în
Consiliul Local. În al doilea rând, cei care au mijloace de transport, care vin
şi aduc navetiştii, ar trebui să-şi revizuiască partea tehnică a mijloacelor de
transport. Sunt câteva autobuze care trec prin faţa blocului meu şi care sunt
în circulaţie înainte de anul 1989. Acestea poluează din toate punctele de
vedere. Un călător nu are ce căuta într-un astfel de autobuz. Pur şi simplu
cad tablele după el, iar cine le dă autorizaţiile de transport ar trebui să le-o
retragă imediat. Nu cred că acele autobuze mai pot funcţiona, atâta timp cât
noi elaborăm o carte de zgomot, iar acestea fac un zgomot infernal, mai ales
că traversează întreg oraşul.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Pentru că discutăm de transportatorii care fac rău în transportul
călătorilor din municipiul Buzău, cred că ar trebui să vedem cum şi-au luat
licenţa de transport şi dacă aceştia au loc de garare. Avem câteva locuri în
oraş unde autobuzele stau parcate toată noaptea pe raza municipiului
Buzău. Nu credeţi că ar trebui să-i punem la treabă pe cei care sunt
împuterniciţi să ia decizii, spre exemplu Poliţia Locală. De ce stau parcate în
zona bariera Brăilei. Dacă vă uitaţi seara, pe partea stângă, lângă cimitir o
să vedeţi 3-4 autobuze parcate. Şi lângă Metalurgica sunt 2 autobuze care
stau mereu parcate.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Avem deja sesizări, am început să acţionăm. Probleme sunt şi la fosta
piaţă “Sărăcă”, sunt mulţi cetăţeni care s-au plâns. Vom lua măsurile
necesare.”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Poliţia Locală a dat sancţiuni săptămâna aceasta pentru cei care sunt
parcaţi pe domeniul public.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Probabil în caietul de sarcini au obligaţia de a gara în anumite zone.”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
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„Dacă sunt garaţi legal, nu este nici o problemă.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru şi o abţinere (Ionescu Constantin).
Hotărârea adoptată are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea
concesionării prin atribuire directă a unor terenuri proprietate publică
Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării
către Societatea Comercială „Soufflet Malt România” S.A. Buzău a terenului
proprietate privată a municipiului, aferent construcţiei "Corp administrativ",
situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2;
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Întâmplător îl cunosc pe directorul acestei fabrici. Este singura fabrică
de malţ din România. Toate fabricile de malţ din ţară şi din jurul României se
alimentează de aici. A fost o investiţie de aproape 70 de milioane de euro,
se investeşte în continuare. Toţi angajaţii sunt din Buzău. Au toate plăţile la
zi. Trebuie să încurajăm o astfel de investiţie. Preţul este stabilit legal, este
făcut de un evaluator. Trebuie încurajaţi, ca în timp, să avem cât mai mulţi
agenţi economici, care să plătescă la timp.
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Primăria a evaluat cu peste 2000 de euro faţă de preţul rezultat la
evaluarea expertului.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
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XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii
unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului
Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
imobilului cu număr cadastral 63631situat în municipiul Buzău, tarlaua 31,
parcela 374;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din
domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a
imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu”
Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor reţele de
alimentare cu apă potabilă;
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Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Fac observaţia că nu vom confisca Societatea Comercială “Compania
de Apă”, ci o vom extinde.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Nu putem confisca ceea ce este al nostru.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22
voturi pentru. Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii
drumului situat în municipiul Buzău, ce face legătura între D.N. 10 şi
proprietăţile adiacente acestuia, Tarlalele nr. 6, 7 şi 8;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii
drumului situat în municipiul Buzău, aflat în prelungirea arterei de circulaţie
existentă, cu denumirea de “Intrarea Plaiului”;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în
municipiul Buzău, şoseaua Buzău - Vadu Paşii;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul
Buzău, strada Lăstunului nr. 101;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul
Buzău, strada Lăstunului nr. 111;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea în parte
a Hotărârii nr. 135/28 iulie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
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;
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Am înţeles că aceste repartiţii se făceau de cineva din cadrul
primăriei. Ele trebuie să fie trecute prin Consiliul Local.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Problema este că nu avem ce da.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Sunt două probleme importante la acest proiect de hotărâre. În primul
rând, după trei luni de audienţe am constatat că există o problemă reală
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privind cererea de locuinţe sociale. În al doilea rând, avem o mulţime de
locuinţe sociale în care s-au adunat datorii de 200-400 milioane de lei. Va
trebui să luăm o hotărâre în acest sens, deoarece aceşti oameni, legal, ar
trebui scoşi din aceste locuinţe. Le-am făcut sesizări, încercăm tot felul de
proceduri, de discuţii ca să putem soluţiona această problemă. De
asemenea, există blocul 41 care este cu probleme, oamenii de aici ar trebui
mutaţi în altă parte.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului
urbanistic de detaliu "Construire locuinte colective, strada Grigore
Alexandrescu, nr. 8 bis, municipiul Buzău, judeţul Buzău";
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în
consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău;
Domnul consilier Barbu Ion:
„A devenit o practică, să nu mai ţinem cont de Legea 215/2001, art. 37,
care ne obligă să aducem în consiliile de administraţie ale societăţilor
subordonate Primăriei, reprezentanţi de la toate partidele politice, conform
configuraţiei politice a Consiliului Local. Articol de care nu s-a ţinut cont
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niciodată. Nu cred că este o mare problemă să respectăm această lege. Vă
rugăm domnule secretar să se ţină cont de această lege. Tot aici vreau să
precizez că avem o problemă în momentul de faţă.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Să înţeleg că partidul dumneavoastră a făcut o propunere în acest
sens?”
Domnul Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău:
„Bună ziua. Nu am participat la concurs din partea PNL, am participat
ca simplu cetăţean al municipiului Buzău. Domnul primar a spus că toate
concursurile din consiliile de administraţie, cât şi cele din Primăria Buzău vor
fi transparente, corecte şi legale. Eu vă anunţ că am cerut anularea
concursului şi reluarea acestuia. Domnule primar cred că aţi primit sesizarea
mea. Ceea ce m-a indignat cel mai mult a fost răspunsul domnului
viceprimar Apostu Ionuţ - Sorin, răspuns care după părerea mea a fost în
bătaie de joc. Nu poţi răspunde că membrii consiliului au fost în concediu. În
ceea ce priveşte anunţul public care a fost făcut pe site-ul primăriei, nu s-a
precizat că pot veni doar doi membrii, ceilalţi pot fi plecaţi. Nu s-a dat
comisie de contestaţie. Vă anunţ că a fost încălcată OUG 109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, prin care în prima
parte a selecţiei dosarelor mi s-a luat dreptul de a participa la concurs pentru
că cineva nu a citit legea, mai exact art. 7 şi 10.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Am înţeles punctul dumneavoastră de vedere, sunteţi nemulţumit de
modul cum s-a făcut selecţia.”
Domnul Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău:
„Sunt vicii de procedură.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Dumneavoastră aţi făcut plângere, aţi urmat calea contenciosului
administrativ. Sesizarea a fost interpretată de secretariat corect. Aţi făcut o
procedură prealabilă ca după aceea să mergeţi la Tribunal. Acolo veţi
clarifica aceste vicii de procedură. Lucrurile merg mai departe. Noi votăm
nominal, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie. Legat de ceea
ce a precizat domnul consilier Barbu Ion, ne-am lămurit. Partidul şi-a făcut
datoria, dar legal, noi suntem obligaţi să facem selecţie. Spre exemplu, orice
propunere care vine din partea vreunui partid politic, poate pica la procedura
de selecţie. Am înţeles exact ce vreţi, dar sunt lucruri pe care noi nu le
putem îndrepta aici.”
Domnul Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău:
„Am mai făcut parte dintr-un consiliu de administraţie tot în urma unui
concurs, evaluare la care am avut cinci întrebări. La această evaluare mi s-a
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pus o singură întrebare, adresată de către domnul viceprimar Apostu Ionuţ Sorin, în care mă întreba din ce este formată indemnizaţia directorului?”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Probabil că atunci aţi fost mulţumit pentru că aţi câştigat concursul.”
Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Nu este momentul să intrăm în nişte dispute. Dacă sunteţi nemulţumit
de rezultatul selecţiei, mergeţi în instanţă şi clarificaţi situaţia.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Să-l lăsăm să-şi termine ideea.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Care este eficienţa, care este scopul? De ce? Pentru că este o
şedinţă publică? Noi suntem oameni riguroşi şi eficienţi. Bineînţeles că este
nemulţumit.”
Domnul Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău:
„Am vrut doar să vă aduc la cunoştinţă.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Aţi adus la cunoştinţă, am luat act, se va consemna în provesul verbal
al şedinţei, dar singura cale este să vă duceţi să vă susţineţi drepturile la
Tribunal. Noi chiar dacă am vrea, nu am putea să vă ajutăm.”
Domnul Ene Ion, fost membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău:
„Aşa voi proceda. Vă mulţumesc.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Mai am o problemă de ridicat. Domnul Toader Gică este în acest
moment şi director executiv al acestei societăţi?”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Este director interimar.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„În acest moment noi îl propunem în consiliul de administraţie. Dacă
mai este în vigoare Hotărârea de Consiliu Local pe care o am în faţă, din
anul 2001, care spune destul de clar: “conducerea executivă a societăţii
comerciale este asigurată de un director executiv care nu face parte din
consiliul de administraţie”.
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Este vorba de interimar aici.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Nu are voie să fie preşedinte. Are voie să fie în consiliul de
administraţie.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Vă rog să citiţi Hotărârea de Consiliu Local.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„În toate consiliile de administraţie sunt directori.”
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Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu este adevărat. Este o Hotărâre de Consiliu Local din 2001. Vă rog
să o citiţi.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Vedeţi ce modificări a suferit această Hotărâre.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Domnule Barbu, la Compania de Apă care este situaţia?”
Domnul consilier Vasile Gheorghe:
„Pe lângă aceste discuţii, mi se pare că în momentul de faţă presiunea
pe Societatea Comercială “Trans-Bus” nu este destul de mare, ci
extraordinar de mare. Oamenii care vor fi acolo, împreună cu conducerea
executivă, vor trebui să aibă mare grijă. Trebuie să reia totul de la capăt,
inclusiv să monitorizeze fluxul de călători, dacă este nevoie să reface trasee,
pentru că sunt autobuze în Buzău care circulă goale. Sunt şi unele care la
orele de vârf nu-şi mai pot închide uşile. Este mai rău ca înainte de 1989. În
al doilea rând, va trebui să se găsească o soluţie, ca să se reintroducă din
nou zonele. Pe toată zona de nord există un singur maxi-taxi, care pleacă la
ora 10 din gară, şi duce toţi oamenii din Buzău la muncă, la Chimica, Fabrica
de Bere şi Presim. Nu se poate circula în asemenea condiţii. Merg cu acest
mijloc de transport, mai grav este faptul că dacă acest maxi-taxi duce
oamenii în asemenea condiţii, nu are cine să-i mai întoarcă. Aceşti oameni
sunt plătitori de taxe şi impozite. Trebuie găsite soluţii pentru că aşa ceva
este inadmisibil.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Aveţi dreptate, cunosc aceste sesizări legat de faptul că de la ora 10
nu se mai poate circula, decât cu taxiul sau pe jos. Până la sfârşitul acestei
săptămâni se va termina un sondaj făcut care va trebui finalizat până în luna
noiembrie, într-un proiect care se va numi Planul de mobilitate urbană. Cu
acest sondaj vom întocmi proiectul pentru finanţarea cu 25 de milioane de
euro a transportului în comun în Buzău. Probabil în jur de 12 milioane va
merge spre achiziţia de noi mijloace de transport, iar cu diferenţele putem
face asfaltare totală. Vom vedea ce va ieşi din acest studio, s-ar putea să fie
modificări drastice. Aceste linii publice vor fi acolo unde sunt cetăţeni, care
vor fi transportaţi spre diferitele obiective industriale, economice, piaţă, etc.
Avem în vedere acest lucru. Sper să reuşim să atragem toţi cei 25 de
milioane de euro, pe axa 4, subpunctul 4.1.
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Ca să-l putem vota pe domnul Toader Gică trebuie modificat actul
constitutiv.”
Domnul Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Nu vă obligă nimeni să-l votaţi.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„ Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
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Domnul consilier Lambru Daniel, membru al comisiei de validare,
anunţă rezultatul votului secret privind numirea membrilor în consiliul de
administraţie al Societăţii Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău:
Baciu Gabriel:14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă.
Toader Gică: 15 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.
Ceauşel Cristian – Ştefan : 16 voturi pentru, 7 voturi împotrivă.
Radu Ionel : 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă.
Preda Anişoara : 16 voturi pentru, 7 voturi împotrivă.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14
voturi pentru, 1 abţinere (Vasile Gheorghe) şi 8 voturi împotrivă (Ionescu
Constantin, Ion Viorel, Roşioru Silviu – Laurenţiu, Barbu Ion, Barbu Liviu –
Dragoş, Bănică Nicu Liviu, Vlad George – Aurelian, Şerban Nicolae).

XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru desemnarea unei
persoane mandatate să voteze în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor
S.C. “Prestcom Serv” S.A., convocată de administratorul judiciar la data de
30.09.2016 pentru desemnarea administratorului special, care va avea
atribuţiile prevăzute de art. 56, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
Domnul Chiriac Marin, administrator judiciar al Societăţii Comerciale
“Prestcom Serv” S.A Buzău:
„Bună ziua. Este o procedură prevăzută de lege. Nu avem
administrator special, drept pentru care am solicitat Consiliului Local să
voteze un reprezentant pentru a veni să voteze în şedinţa Adunării Generale
a Acţionarilor S.C. “Prestcom Serv” S.A Buzău.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„ Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Lambru Daniel, membru al comisiei de validare,
anunţă rezultatul votului secret pentru desemnarea unei persoane
mandatate să voteze în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C.
“Prestcom Serv” S.A.:
Ceauşel Cristian – Ştefan: 22 voturi pentru, 1 abţinere.
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.

XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe
ordinea de zi privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 161/2016
privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale
“Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea Societăţilor
comerciale, mandatul administratorilor trebuie să fie determinat. Într-o
şedinţă anterioară, am stabilit cine este persoana desemnată, dar n-am
stabilit şi durata mandatului, lucru pe care îl corectăm astăzi prin acest
proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe
ordinea de zi privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului
Buzău cu Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanţării şi
realizării în comun a celei de-a X-a ediţii a Bienalei Internaţionale „Ion
Andreescu”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„A trebuit să corectăm puţin. Suma a fost de 20 de mii de lei.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
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XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
În încheiere, domnul consilier Florescu Constantin, 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 Florescu Constantin

INSPECTOR CU ATRIBUŢII
DELEGATE DE
SECRETAR,
Sava George
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