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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
PROCES – VERBAL 

 
încheiat astăzi, 21 decembrie 2016, orele 13,00, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1067 din 15 decembrie 

2016, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 

La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 21 consilieri din totalul 
celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii 
consilieri Florescu Constantin şi Şerban Nicolae. 

La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma, 
primarul municipiului Buzău şi domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii 
delegate de secretar. 

De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi: 
- Tacea Constantin, director general Regia Autonomă Municipală 

„R.A.M.” Buzău; 
- Gubandru Aurel, director economic al Regiei Autonome Municipale 

„R.A.M.” Buzău; 
- Domnul Ciulin Constantin, preşedintele Asociaţiei „Orfanii Eroilor 

Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989” Buzău; 
- Ceauşel Cristian Ştefan, consilier primar; 
- Peneş Gabriel, 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 Barbu Bogdan, şef serviciu cu 
atribuţii delegate de secretar, prin intermediul presei locale şi pagina de 
internet şi cuprinde: 

1.- proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului şi validarea 
Dispoziţiei nr. 1049/09.12.2016 privind majorarea bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 2016; 

2.- proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului 
Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017; 
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3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Pieţe, Târguri şi 
Oboare” S.A. Buzău; 

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Urbis – Serv” 
S.R.L. Buzău; 

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei 
impozabile pentru anul 2016; 

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii Publice „Reabilitare sistem rutier strada Izvor, Fundătura Viilor, 
Intrarea Pescăruş, Aleea Luncii, Aleea Pajurei, Intrarea Plaiului şi strada 
Rahovei-tronsonul cuprins între străzile Primăverii şi Dorobanţi, Municipiul 
Buzău, Judeţul Buzău”; 

8.- proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul local al 
municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei “Crucea Alb - Galbenă” 
România Filiala Buzău; 

9.- proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul local al 
municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei pentru copii “Sf Sava de la 
Buzău”; 

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a 
Municipiului Buzău ca instituţie publică de interes local, cu personalitate 
juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Muncipiului Buzău; 

11.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport 
Club Municipal Buzău”; 

12.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului unui membru 
provizoriu din consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe 
Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru 
anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor sociale din 
fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipuilui Buzău; 

14.- proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi 
obiectivelor  aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice 
de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău; 

15.- proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din 
proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi  
reglementarea juridică a terenurilor aferente; 

16.- proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită 
către Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău a unui spaţiu situat în 
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incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” din municipiul 
Buzău; 

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului, situat în 
municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17, a studiului de 
oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire; 

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat 
în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1 (actual nr. 5); 

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică cu strigarea unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, 
şoşeaua Buzău - Vadu Paşii; 

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru 
pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a 
municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana 
Ion Diana Viorela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 242, cartier Orizont; 

22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Duţă Bogdan Corin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 6, cartier Orizont; 

23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal  
"Construire bază sportivă pentru practicare tenisului de câmp, Şoseaua 
Brăilei, nr. 62, tarlaua nr. 54, parcela 866, număr cadastral 65335, municipiul 
Buzău, judeţul Buzău"; 

24.-  alte probleme ale activităţii curente. 
 

X X X 
 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
sunt deschise de către domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii 
delegate de secretar, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind 
convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 1067 din 15 decembrie 2016, 
apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 21 consilieri prezenţi din 23 
consilieri în funcţie. 

Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar, 
supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data 
de 07 decembrie 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către 
preşedintele de şedinţă şi de domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii 
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delegate de secretar, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Buzău. 

Cu 21 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al 
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 07 decembrie 
2016 în forma prezentată. 

În continuare, domnul Barbu Bogdan, şef serviciucu atribuţii delegate 
de secretar adresează rugămintea domnului Murguleţ Vasile, preşedintele 
şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

 

X X X 
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
 „Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a fost introdus un 

proiect de hotărâre suplimentar, după cum urmează: 

 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de 
cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în 
calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru 
anul 2016. 

 Faţă de ordinea de zi pe care aţi primit-o a fost retras, la solicitarea 
domnului primar, următorul proiect de hotărâre:  

11.- proiectul de hotărâre, privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport 
Club Municipal Buzău”. 
 

X X X 

 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„În acest moment a sosit şi domnul consilier Şerban Nicolae.” 

 Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituţie publică 
de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al 
Muncipiului Buzău. Până când vom primi hotărârea Curţii de Apel Ploieşti, 
cred că ar trebui anulat acest proiect de hotărâre. Vom vedea la momentul 
respectiv ce vom face.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu sunt de acord cu această propunere. În acest moment suntem 

blocaţi total. Încercăm să separăm Poliţia Locală de restul organigramei 
primăriei Buzău, deoarece în acest moment nu mai putem funcţiona în acest 
fel. Nu ştim cât va dura acest proces, poate ţine un an sau doi, nu avem de 
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unde să ştim. Din această cauză cred că este cel mai bine să ne separăm 
pentru ca activitatea primăriei să poată continua.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Şi cu aceşti angajaţi, gardieni publici, care va fi soarta lor? Dacă vor 

câştiga la Curtea de Apel Ploieşti? Se vor regăsi în noua organigramă?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Justiţia va decide. Eu sunt nevoit să lucrez cu o organigramă care să 

ne permită dezvoltarea acestui oraş. Posibil ca în noua organigramă a 
Poliţiei Locale, pe care o vom supune aprobării Consiliului Local, după ce va 
fi avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, să fie tot de 138 de 
posturi. Nu trebuie să lucrăm cu 400-500-1000 de poliţişti locali. Avem 
nevoie de bani. Repet, siguranţa cetăţeanului înseamnă străzi, trotuare, 
strângerea câinilor vagabonzi, nu doar poliţişti locali cu care cheltuim o 
mulţime de bani în acest moment. După părerea mea nu este justificativ, în 
condiţiile în care avem şi Poliţie Naţională şi Jandarmi. Nu este justificat 
absolut deloc.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
Supunem la vot propunerea domnului consilier Roşioru Silviu – 

Laurenţiu, de a scoate de pe ordinea de zi şi de a amâna proiectul de 
hotărâre privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca 
instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea 
Consiliului Local al Muncipiului Buzău, propunere care este respinsă cu 20 
de voturi împotrivă şi 2 voturi pentru (Roşioru Silviu – Laurenţiu şi Vasile 
Gheorghe). 

 
X X X 
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune la vot 
introducerea pe ordinea de zi a proiectului suplimentar care este adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune la vot 

ordinea de zi cu completările aduse, care este adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

X X X 

 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului 
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şi validarea Dispoziţiei nr. 1049/09.12.2016 privind majorarea bugetului local 
al municipiului Buzău pe anul 2016; 

 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 
voturi pentru. 

 
X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul 
municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017;  
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„La şedinţă a sosit şi domnul consilier Florescu Constantin.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Am câteva observaţii, propuneri şi întrebări pentru executiv. În primul 

rând prin analiza taxelor şi impozitelor prezentate în proiectul de hotărâre, 
aş avea o observaţie la capitolul C. Avem câteva taxe legate de anumite 
ambarcaţiuni, vapoare, etc. Dacă există totuşi această obligativitate, prin 
Codul fiscal, ar fi trebuit făcută o triere şi o eliminare a ceea ce nu se 
încadrează ca specific de activitate sau ca număr de taxe în profilul 
municipiului Buzău.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Sunt şi buzoieni care au vapor.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„În legătură cu taxele speciale şi taxele locale. La punctul „C”, taxele 

locale stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea accesului cu 
autovehiculele în Parcul Crâng, s-au stabilit aici anumite taxe de acces ceea 
ce înseamnă că oricine poate intra cu maşina în Parcul Crâng. Nu mai 
există protecţie. Am aprobat prin proiect de hotărâre preluarea Pădurii 
Crâng în ansamblu şi conservarea ei. Înţeleg accesul unor autovehicule 
pentru aprovizionare, cu toate că data trecută nu a ştiut nimeni să-mi zică, 
dacă acele construcţii din Parcul Crâng au autorizaţie şi aviz de la Ministerul 
Culturii şi de la Direcţia de Cultură şi de Mediu. Propun eliminarea şi 
interzicerea accesului în Parcul Crâng a autovehiculelor, persoane fizice sau 
persoane juridice, mai puţin ceea ce înseamnă alimentaţie publică pentru 
acele construcţii care nu au autorizaţie.  

La punctul „M”, taxa specială pentru refuzul de sterilizare a câinilor 
prevăzută de Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor, aprobat 
prin Hotărârea nr. 11/2013, 100 de lei pentru cei care refuză să sterilizeze 
aceste animale. Mi se pare o sumă foarte mică pentru cei care refuză să 
sterilizeze animalele şi le dau drumul mai departe pe domeniul public, ceea 
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ce duce la înmulţirea acestora. Ori mărim taxa de zece ori, ori interzicem 
adoptarea unui animal cu obligaţia de a fi sterilizat. 

La capitolul II, punctul 2, privind reducerea cu 50% a impozitului/taxei 
pe teren, litera c) „suprafaţa construită a terenurilor ocupate de clădirile 
afectate de cutremur”. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră domnule primar, 
nu există acel aviz pentru clădirile care sunt încadrate în clasa risc seismic, 
acea expertiză făcută în anul 1993, din informaţiile mele. Conform 
normativelor de proiectare aceasta a expirat, valabilitatea unei expertize ţine 
10 ani şi nu există. Ar trebui să fie prinsă şi o listă cu acele clădiri care 
beneficiază de această reducere a impozitului cu 50%, care sunt afectate, 
sau care sunt încadrate, deoarece acea expertiză nu mai este valabilă şi nici 
nu se găseşte la acest moment. 

Legat de locurile de parcare din municipiul Buzău, acea taxă pentru 
cei care parchează în zonele unde au fost destinate, percepând o taxă de 2 
lei şi acel regulament, în care eu am avut şi o poziţie la acel moment. Am 
făcut câteva fotografii legat de felul în care se înţelege aplicarea acelui 
regulament şi marcarea locurilor de parcare în municipiul Buzău, pe anumite 
străzi, în funcţie de lungimea maşinii, marca acesteia şi culoarea bănuiesc. 
Nu se ţine cont de Codul rutier, nu se ţine cont de normativele de proiectare, 
de distanţe şi de dimensiuni. Vă mulţumesc.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Nu am înţeles ce aţi propus aici cu taxele, mă refer la taxa de 

parcare.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Era o observaţie în legătură cu Regulamentul de concesionare a 

locurilor de parcare în municipiul Buzău şi felul în care sunt eliminate locurile 
de parcare, pentru ca buzoienii să plătească o taxă suplimentară.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În legătură cu locurile de parcare, în pozele pe care le-aţi arătat 

dumneavoastră nu s-au început încă lucrările. Au început să se atribuie 
locuri de parcare în centru, rămân şi locuri libere, ceea ce este foarte bine.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Eu vorbeam de nerespectarea Codului rutier şi a normativelor.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Urmează să avem pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre în care 

vom avea locaţiile unde vor fi distribuiţi poliţiştii locali. Fiecare parcare va 
avea câte 15 poliţişti locali, astfel încăt să fie ordine şi disciplină, toată lumea 
să-şi parcheze maşinile regulamentar. Lăsând gluma la o parte, aşa cum 
ştiţi, s-a dat şi hotărâre de guvern prin care se pot ridica maşinile. Probabil 
până în luna martie vom avea şi o organizare corespunzătoare. Va trebui să 
facem o hotărâre de consiliu local, pentru că de la localitate la localitate, 
există un specific, va trebui să facem un regulament pentru ridicarea 
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maşinilor, în concordanţă bineînţeles cu hotărârea de guvern. Ne trebuie şi 
un serviciu specializat pe care să-l aprobăm.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Eu vă aduceam la cunoştinţă cum şi-a făcut treaba cineva.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Legat de câinii fără stăpân, cel mai târziu în luna februarie vom 

aproba o hotărâre prin care anul viitor să rămânem fără câini vagabonzi pe 
stradă. Cei care aruncă aceşti câini să fie mai aspru pedepsiţi.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Propun să mărim de 10 ori această taxă, pentru a descuraja luarea de 

câini nesterilizaţi şi de a îi lăsa pe domeniul public.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Problema este alta, s-a dat vreo amendă anul acesta, sau de când s-

a aprobat? Vă spun cu siguranţă, că nu. Nici 100 de lei nu sunt bani puţini. 
Pentru început trebuie să o aplicăm. Aceasta nu s-a aplicat. Le vom pune şi 
câte un poliţist local la fiecare poartă, ca să rezolvăm problema.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„În ceea ce priveşte accesul în Parcul Crâng?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În legătură cu accesul în Parcul Crâng, nu este o activitate economică 

acolo, trebuie gândit, dar practic în acel moment opreşti toate cele trei 
restaurante. Este o idee, o vom analiza şi vom vedea ce măsură vom lua.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Acest proiect a fost în dezbatere publică şi afişat pe site-ul primăriei 

pe o perioadă de 30 de zile, timp în care aţi avut la dispoziţie să veniţi cu 
propunerile pe care le doreaţi. Nu au existat propuneri. Era bine dacă 
veneaţi cu aceste obiecţii înainte de şedinţă, nu în timpul acesteia, pentru a 
putea fi analizate.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Mă scuzaţi domnule preşedinte, nu voi mai veni cu propuneri data 

viitoare.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Nu m-am referit la acest aspect, dar mi se pare normal să veniţi în 

timp util, pentru a putea clarifica situaţia cât mai eficient. La fel şi proiectul 
de hotărâre cu parcările, care de asemenea, a fost în dezbatere publică, 
nimeni nu a avut nimic de obiectat, iar acum la televizor se discută fel de fel 
de idei.” 

 
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. 
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X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Pieţe, 
Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Avem în sală un reprezentant al societăţii comerciale? Era bine, 

deoarece cu ceva ani în urmă, eu am ridicat problema modului în care 
reuşesc să colecteze bani la bugetul acestei societăţi. Una din problemele 
pe care le-am ridicat atunci este aceea care vizează Târgul de la Drăgaică. 
Situaţia este menţinută şi astăzi. Nu se poate organiza la accesul 
persoanelor un mod mai eficient, pentru ca banul pe care cetăţeanul îl 
plăteşte ca să intre acolo, să se revadă în taxe? Acele case de marcat sunt 
luate din talcioc. Evaluarea este foarte mică, doar în ideea de a spune că se 
face taxare legală, dar nu se întâmplă acest lucru. Orice om, care se aşează 
la acea coadă nu reuşeşte să ia bilet, este probat de mine. Abia la a cincea 
persoană care intră, se eliberează un bon fiscal. Casa de marcat este atât 
de lentă, încât nu poate scoate un bon. Acest lucru se întâmplă de ani buni. 
Am făcut şi un calcul. Sunt peste 400 de persoane care scapă. Plătesc, dar 
nu primesc bon fiscal. Dacă faceţi un calcul, la cele 40 de duminici, ori 400 
de lei, constataţi că este o sumă importantă la bugetul societăţi. Povestea 
este veche. Măsura care s-a luat, a fost aceea de a mai angaja o persoană  
care să supravegheze, dar nicidecum ceea ce discutasem cu domnul 
director de atunci şi anume, o cameră de supraveghere, un mod inopinant 
de a face control la persoana care face taxarea. Sunt zeci de persoane care 
stau permanent la cele două case. Oamenii nu aşteaptă acel bon. Este 
normal, se grăbesc. Însă nu mi se pare deloc în regulă să nu se elibereze 
acel bon fiscal.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Voi verifica acest aspect, ar fi ilegal ceea ce s-a întâmplat. Vom lua 

măsuri, în sensul că le vom propune celor din consiliul de administraţie, să 
ia măsuri împreună cu directorul, astfel încât să schimbăm acel sistem de 
taxare cu unul modern şi să existe bon fiscal.” 

Domnul consilier Bârlă Fănică: 
„Există o activitate derulată, biletul de intrare are regim special şi nu 

are nevoie să fie însoţit de bon fiscal.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Care bilet?” 
Domnul consilier Bârlă Fănică: 
„Biletul de intrare.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Acela care se dă din patru în patru persoane.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Care bilet? Nu se dă niciun bilet. În momentul în care mă duc la 

magazin să cumpăr ceva trebuie să mi se elibereze bon fiscal. Care este 
bonul fiscal, deoarece mi se dă un jeton?” 

Domnul consilier Bârlă Fănică: 
„La teatru sau la operă vi se dă bon fiscal? La Gloria Buzău, vi se dă 

bon fiscal?” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Am o rugăminte, nu mai sunt vremurile în care dumneavoastră făceaţi 

regulile în acest Consiliu Local. Vreau să vă rog să ascultaţi la ceea ce vă 
spun. Nu mi se dă nici un bilet, ci un jeton. Despre ce vorbim.” 

Domnul consilier Bârlă Fănică: 
„Şi cum intraţi? Peste poartă?” 
Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Dacă va fi ca la maxi taxi biletul, cu ghilimelele de rigoare cum spuneţi 

dumneavoastră, fiscal, atunci ne-aţi convins. La maxi taxi nu sunt 
fiscalizate.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Dacă circulă ilegal nu are rost să vă dea bilet legal.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Vom verifica.” 
Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Trebuie luate măsuri.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cu siguranţă avem nevoie de bani la bugetul Societăţii Comerciale 

”Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, deoarece trebuie să modernizăm  
Drăgaica şi toate pieţele, deci vor trebui foarte mulţi bani.” 

Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Am văzut că s-a schimbat radical şi este foarte bine, dar haideţi să 

facem un sistem de taxare, de intrare a persoanelor care vin să viziteze sau 
să cumpere, ca să fie eficient.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului 
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de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Urbis 
– Serv” S.R.L. Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale 
”RAM” Buzău; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Îi mulţumesc domnului director că este în sală. Aş vrea să-l întreb, 

dacă a reuşit pe parcursul anului, deoarece a avut o diferenţă între ceea ce 
şi-a propus ca şi capacitate de producţie şi ceea ce a realizat ca şi 
producţie, dacă a reuşit să se echilibreze. Era acel deficit cu care s-a 
înregistrat la sfârşitul anului trecut, cei 70 de mii de lei. Pentru anul 2017 
reuşiţi să eliminaţi acele pierderi, printr-o analiză mult mai aplecată la 
capacităţile de producţie şi a situaţiei încasărilor, ca şi grad de acoperire a 
cetăţenilor la sistemul centralizat? Vă mulţumesc.” 

Domnul Tacea Constantin, director al al Regiei Autonome Municipale 
”RAM” Buzău: 

„Pentru anul 2016 am estimat o pierdere de 840 de mii de lei, care se 
datorează în primul rând Ordonanţei nr. 128/2006. În fiecare an RAM-ul 
produce accesorii de 600 de mii de lei, din cei 840 de mii de lei pierderi 
datorate ordonanţei în cauză, care pentru RAM Buzău nu a fost pusă în 
aplicare. Aceasta deoarece, la Ministerul Afacerilor Interne din acea 
perioadă, de la începutul anului 2007, nu s-a făcut modificare şi pentru RAM 
Buzău. Ram-ul nu poate fi executat pentru această datorie, în schimb 
produce în continuare accesoriile respective, penalizări şi dobânzi. Cealaltă 
sumă se datorează faptului că de la 1 martie, preţurile au fost mai mici, au 
fost aprobate mai mici decât se ceruse. Într-adevăr, atunci ni s-a părut 
scăderea de preţ foarte mare, de 10%, dar această prevedere a fost aplicată 
doar pe ultimele 10 luni, deoarece pe lunile ianuarie şi februarie ale anului 
2016, am avut preţurile anului 2015. Estimez că dacă preţurile vor rămâne la 
fel şi în anul 2017 va fi o problemă în privinţa veniturilor. Se observă că, în 
pofida faptului că absolut toţi furnizorii care au încheiat contracte cu Regia 
Autonomă Municipală au rămas la cel puţin aceleaşi preţuri pe care le aveau 
la începutul anului 2016, avem o scădere la costuri de 8%, ceea ce 
înseamnă un efort substanţial pe care angajaţii l-au depus în a reduce 
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consumurile specifice. În momentul ăsta, la sfârşitul anului 2016, suntem cu 
840 de mii de lei în minus din ce am recuperat în anii anteriori.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea 
inventarierii materiei impozabile pentru anul 2016; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii Publice „Reabilitare sistem rutier strada 
Izvor, Fundătura Viilor, Intrarea Pescăruş, Aleea Luncii, Aleea Pajurei, 
Intrarea Plaiului şi strada Rahovei-tronsonul cuprins între străzile Primăverii 
şi Dorobanţi, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Sunt prinse şi aceste străzi în acea listă de 53, pe care aţi constatat-o 

a fi plătite, executate, dar practic ele nu fac parte din cele asfaltate.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă răspund la fel. Nu am pus în aplicare hotărârea consiliului local 

pentru acel audit juridic şi economico-financiar, deoarece nu au fost bani. În 
bugetul viitor va fi prins şi vom şti foarte clar. Până atunci, dacă aveţi vreo 
sesizare, faceţi-o la poliţie, la parchet. Nu avem organe în primărie pentru a 
face această analiză în acest moment. Şi aceste străzi sunt neasfaltate, sunt 
străzile de pe lângă Viilor, Rahovei. S-a început cu acea acţiune de săpătură 
la 40 de cm şi straturi succesive de diferite anrocamente până la nivelul 
înălţimii trotuarelor, după care în primăvară se va continua cu trotuarele, 
coborârea cablurilor în pământ şi asfaltarea acestora. Sunt 53 de străzi 
oficial, am mai descoperit două, respectiv la cimitirul Eroilor în stânga şi 
dreapta, tot neasfaltate şi vor intra şi ele în acest program. Să sperăm că 
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odată cu plecarea poliţiştilor locali vom avea şi banii necesari pentru această 
treabă.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Este scump acest audit? Puteam să amânăm mochetarea Palatului 

Comunal.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este scump, este o lucrare serioasă. A fost cerută pe 8 ani, eu sunt 

de acord să facem o treabă serioasă, nu neserioasă.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„N-am zis să nu o facem, dar cred că se găseşte înţelegere ca să 

putem să grăbim acest audit. Nu sunt necesare nici amenajarea birourilor, 
nici mochetarea, sunt atâtea lucruri care puteau fi lăsate deoparte ca să 
facem acest audit. Dacă tot ne-am lovit de acest audit şi tot timpul spunem 
că nu avem bani.” 

Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Pentru accelerarea acestui audit eu aş vrea să donez indemnizaţia 

mea de consilier local, poate şi colegii mei sunt de acord. Dacă primăria nu 
are bani ne oferim noi să facem această donaţie.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă propun şi eu salariul pe următorii patru ani. Domnule Şerban, nu 

avem timpul necesar să ţinem licitaţia.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Eu sunt de acord.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Putem înainta până la un termen cu impresia cum că nu s-ar vrea.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„După aprobarea bugetului, vom supune imediat la licitaţie. O să 

renunţăm la câteva străzi pentru a face acest audit.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din 
bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei “Crucea Alb - 
Galbenă” România Filiala Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 
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X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din 
bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei pentru copii “Sf 
Sava de la Buzău”; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 
Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituţie publică de interes local, cu 
personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Muncipiului Buzău; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„În urmă cu o săptămână sau două, v-am rugat printr-o adresă, să 

puneţi la dispoziţia Consiliului Local acea motivare a Tribunalului prin care s-
a suspendat organigrama, să vedem exact care au fost argumentele. Care 
sunt paşi legali ce trebuie parcurşi de acum înainte, ţinând cont că acele 
persoane, cei 323 de angajaţi trebuie plătiţi în continuare. Din ce surse sunt 
plătite acele firme de pază care au fost angajate şi cu care s-au semnat 
contracte la unităţile de învăţământ. Care sunt argumentele şi care sunt 
economiile făcute în acest moment către bugetul local. Am în faţă două 
contracte, de la două instituţii şcolare de învăţământ, Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 8 şi Liceul Tehnologic Henri Coandă, prin care o firmă de pază 
are un tarif cu 40% mai mare, decât cel pe care îl practica Poliţia Locală, cu 
personalul contractual. Prin acest proiect de hotărâre şi prin înfiinţarea 
Poliţiei Locale separat, cu personalitate juridică sunt prinşi şi cei 300 de 
poliţişti, mai mult sau mai puţini, în funcţie de cât este nevoie, personal 
contractual pentru a asigura paza şi protecţia la unităţile de învăţământ 
şcolar, la fel plătiţi din bugetul local aşa cum sunt plătite şi firmele de pază 
care au încheiat contracte cu unităţile de învăţământ. Nu ştiu de unde există 
această economie de care spuneţi dumneavoastră. Vă mulţumesc.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Legat de faptul, dacă în noua organigramă vor fi prinşi şi cei 323 de 

poliţişti locali, categoric nu. Am spus-o de la început şi mergem până la 
capăt. Legat de cele două cazuri pe care le-aţi precizat, o să vă aduc liste, 
economiile sunt între 40%-60%. Trebuie spus şi colegilor din Consiliul Local, 
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că absolut nici un poliţist local nu a vrut să rămână să păzească şcolile. Nici 
măcar unu. Daţi un singur exemplu. Am discutat într-un cadru organizat, cu 
toate firmele de pază autorizate de Poliţia Naţională, am discutat cu toţi 
directorii de şcoli şi i-am rugat, ca în situaţia în care vor pune la licitaţie 
acele posturi de pază, să recomande dacă este posibil, acei oameni care 
sunt de pază la şcoală. Ei sunt paznici, nu era poliţişti locali acolo. Nu a 
rămas nici un poliţist local. Iubeau acele locuri de muncă foarte mult. 
Economisim în jur de 2 milioane şi jumătate de euro la nivelul unui an. 
Calculul pe care l-aţi făcut dumneavoastră este unul greşit. Contractul a fost 
încheiat în vechi cu 1.815 lei, pe post de poliţist local acolo la fiecare şcoală. 
În fapt, Curtea de Conturi a constatat cu tot cu accesorii, că ne costă în jur 
de 3.400 de lei, iar cu concediile medicale, cu cota de motorină, cu cota de 
normă de hrană se ajunge la 5.400 de lei. Diferenţele sunt colosale. Faţă de 
aceste cifre legale, împărţiţi 240 de miliarde de lei la numărul de poliţişti 
locali şi o să aflaţi că sunt 5.400 de lei. La cei care asigurau paza, nu la 
numărul de posturi. Pe această organigramă trebuie să funcţioneze Poliţia 
Locală. Este o risipă incredibilă de bani şi trebuie oprită. La Compania de 
Apă, nu faceţi referire absolut deloc, unde salariile sunt imense. Studiul pe 
apa meteorică, vreau să vă spun dragi colegi, este dezastruos. Am dat spre 
analiză acest studiu, pe care dumneavoastră l-aţi aprobat în Consiliul Local, 
astăzi a sosit dosarul. Te îngrozeşti de modul cum suntem furaţi în acest 
moment la Compania de Apă. Domnule Ionescu, vă rog să ne daţi mai multe 
informaţii în legătură cu Compania de Apă. Sunteţi foarte virulent cu ceea ce 
este în jurul dumneavoastră. Nu mai aruncaţi cu bombe în permanenţă.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Toate acuzele în legătură cu această societate pe care 

dumneavoastră o gestionaţi ca pe o formaţiune politică, de 20 de ani 
încoace, şi în care aţi fost părtaş la toate voturile, deciziile, acordurile şi 
agrementurile pe care le-a semnat municipalitatea buzoiană cu instituţiile 
europene prin Guvernul României, mi le puneţi mie în spate. Nu mi se pare 
corect, în condiţiile în care o serie din colegii dumneavoastră din PSD, 
lucrează la Compania de Apă. Nu cred că m-aţi întrebat vreodată pe mine, 
nu m-am dat la o parte niciodată.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În calitate de consilier local şi angajat al Companiei de Apă ar trebui 

să fiţi foarte critic cu furtul care se face în fiecare zi acolo pe spatele 
oamenilor, al buzoienilor. Arătaţi spre această companie, daţi-ne informaţii 
de acolo pentru a putea lua decizii.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Repet, toate acordurile şi informaţiile semnate la nivelul judeţului 

Buzău, au fost semnate în cunoştinţă de cauză de toate formaţiunile politice 
care sunt la această masă. Am arătat şi în campania electorală la toate 
emisiunile, au fost voturi în unanimitate.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:  
„S-a acoperit un furt, domnule Ionescu şi nu mai sunt de acord cu aşa 

ceva. Nu mai sunt de acord cu furatul oamenilor din Buzău, chiar prin 
această instituţie, care se numeşte Consiliul Local. Cât voi fi aici am să 
propun numai lucruri prin care să aducem economie şi să folosim banul 
pentru buzoieni.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Am rugămintea să ne referim strict la subiectul nostru.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Vom discuta şi problemele care sunt la Compania de Apă, dar când 

vom avea un proiect de hotărâre care să privească acest aspect. Vroiam să 
revin la firmele de pază şi protecţie, cele cu care s-au făcut contracte. Este 
normal să nu se regăsească aceşti gardieni publici la aceste firme. Acestea, 
deşi încasează o sumă mult mai mare de la unităţile de învăţământ, ei sunt 
plătiţi cu salariul minim pe economie. Ştim cu toţii că majoritatea firmelor de 
pază şi protecţie nu au salariul mai mare de 900 de lei. Referitor la ceea ce 
spuneaţi cum că un gardian public, poliţist local, ar avea 3.400 de lei şi 
ajunge la 5.400, el în mână ia doar 1.100 de lei. Fluturaşele de salariu sunt 
între 1.100 şi 1.500 de lei. Nu trebuie să dezinformăm. Este adevărat, sunt 
cheltuieli, dar aceştia nu au nici o vină pentru acest aspect.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cine le suportă aceste cheltuieli, domnule Roşioru? Cineva trebuie să 

le plătească. Buzoienii nu mai sunt de acord să plătească.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Poliţia Locală se autofinanţează prin contractele pe care le are cu alte 

unităţi decât cele de învăţământ. De exemplu, la Regia Autonomă 
Municipală “RAM” Buzău, la Compania de Apă, acolo ele se 
autofinanţează.” 

Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Tot din banii noştri sunt plătiţi şi acolo. Sunt tot companii în 

subordinea primăriei.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu aveţi toată informaţia, ne pare rău.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Cum am spus de la început, cred că cel mai bine era să înfiinţăm o 

firmă de pază şi protecţie, iar aceşti oameni să fie transferaţi acolo. Înfiinţată 
desigur de Consiliul Local şi să aparţină primăriei, ca să nu mai avem nici un 
fel de probleme.” 

Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Au avut posibilitatea să se transfere la firme de pază şi protecţie, dar 

nimeni nu a acceptat.” 
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Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Nu aveau cum să accepte pentru că erau redistribuiţi în bătaie de 

joc.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Faceţi dumneavoastră o firmă de pază şi intraţi în competiţie. Văd că 

fugiţi de competiţie. Suntem în economie de piaţă, suntem în capitalism, 
este concurenţă. Preţul face piaţa, nu-l face primăria şi nici Consiliul Local 
pentru a fura banii oamenilor. Aceasta este diferenţa. De ce să furăm banii 
oamenilor? Avem nevoie de asfalt.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Cine spune să-i furăm, cine a fost până acum la conducere, nu 

partidul PSD?! De ce daţi vina pe alţii?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Daţi vina pe oameni, eu nu recunosc nimic.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Nu au fost colegii dumneavoastră? Dumneavoastră nu aţi făcut parte, 

nu aţi fost senator PSD, nu sunteţi din anul 1990 în PSD?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Mă mândresc cu treaba aceasta, dar să nu confundăm subiectele.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Au fost colegii dumneavoastră, trebuie să vă asumaţi.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Au fost colegii mei. Îmi asum orice, dar a sosit valul schimbării, 

trebuie să arătăm ceva în acest oraş. Oamenii vor altceva.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Asumaţi-vă că nu este nici o ruşine.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Îmi asum. Din această cauză am fost ales şi propus în PSD, ca să fac 

curăţenie şi nu mă voi dezice de acest lucru. Voi merge până la capăt.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Un singur lucru aş avea de adăugat, în legătură cu modul în care 

primăria şi Consiliul Local sunt reprezentate în instanţă. Încă o dată se 
demonstrează faptul că în instanţă, când este reprezentată primăria, nu ştiu 
cum se întâmplă că pierdem mereu procesele. Faceţi ceea ce tot discutăm 
de un timp, teama pe care am avut-o permanent cum că noi, primăria şi 
Consiliul Local nu suntem în stare să avem un reprezentant în instanţă care 
să ne apere interesele. Este încă o dovadă a ceea ce discutăm la acest 
moment. Eu nu ştiu dacă argumentele celorlalţi au fost mai solide, ci mai 
degrabă, mai bine prezentate.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„L-am rugat pe domnul consilier, Florescu Constantin, preşedintele 

tribunalului timp de 33 de ani, să îmi spună care este părerea dâsului în 
legătură cu argumentele aduse de Barbu Bogdan. Acesta mi-a spus că sunt 
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foarte bine făcute. Aţi putut observa şi dumneavoastră că justiţia este 
independentă.” 

Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Aţi fi surprins să vedeţi că argumentele judecătorului pentru care a 

dat soluţia pe care a dat-o. Sunt total diferite de ceea ce au susţinut 
reprezentanţii Poliţiei Locale. Nu au aproape nici o legătură cu ceea ce au 
susţinut acei reprezentanţi.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Să înţelegem că au avut şi dopuri în urechi?” 
Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„A avut alte considerente pe care le-a desprins dumneaei din probele 

aflate la dosar. Este decizia judecătorului, nu putem noi să o comentăm, nu 
avem voie.” 

Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Nu este definitivă.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Aşa este, numai că ni s-a întâmplat prea des. Primăria a avut de 

decontat o groază de greşeli.”  
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Această organigramă este blocată. Cei mai mulţi oameni care se vor 

angaja la primărie, vor fi în cadrul departamentului juridic. Avem o problemă 
reală. Acum suntem blocaţi total, aceasta este situaţia în acest moment. Din 
acest motiv încercăm să deblocăm situaţia. Este dramatic ceea ce se 
întâmplă. S-au suspendat toate concursurile până la sfârşitul lunii ianuarie, 
începutul lunii februarie. În acest moment în peste 85% din posturi nu avem 
conducători. Sunt peste 140 de oameni care ar trebui să fie angajaţi 
suplimentar, pentru a se putea face faţă. Vin fondurile europene. Guvernul 
tehnocrat a dat drumul la o mulţime de ghiduri. Nu ştiu cu cine vom face 
acele proiecte şi ce vom reuşi să facem.” 

Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Juriştii şi-au făcut treaba. Aceştia au adus toate argumentele posibile. 

Se pun două probleme, dacă nu aţi văzut motivarea.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Motivarea este pe portal.” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Trebuie îndeplinite două condiţii ca să suspenzi un act administrativ, 

inclusiv o Hotărâre a Consiliului Local. Două condiţii cumulative: prima este 
aparenta nelegalitate, deoarece orice om fără studii constată că acel act 
administrativ este vădit nelegal. Părerea mea, că în aceste condiţii acel act 
nu apare ca fiind nelegal. A doua condiţie este o iminentă pagubă, care 
dacă i se pune în executare hotărârea sau alt act administrativ, nu mai poate 
fi acoperită ulterior. Unde era aici iminenta pagubă presupusă? Că oamenii 
aceştia nu îşi mai luau salariul? Dar dacă se câştiga pe fond, salariile se dau 
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înapoi? Sunt discuţii din punct de vedere teoretic. Soluţia este nelegală şi 
are toate şansele să întoarcă această motivare la Curtea de Apel.”   

Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Este o diferenţă între motivele judecătorului şi susţinerile avocaţilor 

poliţiştilor locali.” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Instanţa a găsit altă motivare, chiar decât cea a contestatarilor.” 
Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Cel puţin în cazul pagubei iminente ireparabile, instanţa a omis 

caracterul ireparabil, care este la fel o condiţie şi o parte integrantă.” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Trebuie să fie cumulativ.” 
Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Ireparabil nu avea cum să fie. În eventualitatea în care, în procesul 

ulterior în care s-ar fi pus problema anulării HCL nr. 193/2016 ar fi fost o 
soluţie definitivă de anulare a acestui act. Noi eram obligaţi să repunem în 
drepturi poliţiştii locali, cu plata retroactivă a tuturor drepturilor salariale, 
inclusiv cu actualizările şi penalităţile de rigoare. Vă întreb retoric, unde este 
caracterul ireparabil? Noi nu l-am văzut şi am arătat acest lucru instanţei, 
dar, repet, decizia jucătorului este suverană şi noi nu suntem abilitaţi să o 
comentăm. O respectăm, o luăm ca atare, avem calea legală, am urmat-o, 
ne vom bate în continuare la Curtea de Apel.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Hotărârea de a îi da afară pe aceşti poliţişti locali a fost luată prost. 

Întâi trebuia să găsim soluţii, să vedem cum îi încadrăm, nu să dăm vina pe 
justiţie. Nu justiţia este de vină.” 

Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Nu a dat nimeni vina pe justiţie. Este vorba de interpretare. S-a pornit 

de la o acuzaţie total greşită, conform căreia Serviciul Juridic nu-şi face 
datoria, ceea ce nu este adevărat. Ei muncesc foarte mult, în condiţiile în 
care sunt în schemă incompletă. Să ştiţi că ne mai implicăm şi noi, ceilalţi 
care suntem jurişti şi îi ajutăm. Nu putem să îi acuzăm că pierd. Orice 
proces poate fi pierdut sau câştigat, dar aici vă spun în cunoştinţă de cauză 
că s-a muncit foarte mult. Soluţia nu este definitivă.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Ne-am grăbit cu această decizie de a-i da afară, doar ca să facem 

economie.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu este vorba de economie. Este pentru restul buzoienilor care 

aşteaptă să se întâmple ceva în acest oraş. Nu vă uitaţi numai la cei 300, 
uitaţi-vă la cei o sută şi ceva de mii de oameni.” 
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Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Mai este o problemă pe care o scăpaţi din vedere. Imperativ în acest 

caz sunt dispoziţiile Ordonanţei 63/2010, care prevăd un poliţist local la 
1000 de locuitori. Nu avem ce face.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„A fost atacată această decizie a Curţii de Conturi, acest raport în 

instanţă?” 
Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Este vorba de o prevedere legală.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Nu era datoria dumneavoastră să-l atacaţi?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„L-am atacat domnule Roşioru.” 
Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
„Este vorba de Ordonanţa 63/2010. Curtea de Conturi a venit şi a 

constatat o dată în plus încălcarea acestei Ordonanţe.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Dar acum 2-4 ani de ce a fost legală?” 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel: 
„Vă spun practic că nici o şcoală nu ar trebui să plătească mai mult 

decât a plătit până acum, pentru paza proprie pentru o firmă privată. Şcoala 
noastră este în această situaţie şi vom plăti mai puţin. N-am avut prima 
factură, dar vă spun că cel mult ar trebui să plătească aceeaşi sumă pentru 
aceleaşi servicii, astfel încât celelalte cheltuieli care surveneau primăriei 
sunt transferate către firmele de pază. Din acest punct de vedere, suntem 
foarte mulţumiţi de firma cu care am făcut contract. Sunt mult mai serioşi 
decât ceilalţi, pe care trebuia să îi atenţionăm de fiecare dată când vorbeau 
la telefon sau se plimbau, decât să îşi facă datoria. Noi am fost mai stricţi cu 
ei decât alte şcoli.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Concret, domnule director, cât plăteaţi înainte şi cât plătiţi acum?” 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel: 
„În jur de 12 mii de lei şi o să plătim în jur de 10 mii de lei pentru cei 

care fac paza acolo.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În condiţiile în care, atenţie avem trei subvenţii în oraş: cea de 

căldură, cea la Trans-Bus, cea a poliţiştilor locali. Un poliţist local costă 
1.815 lei prin contract la domnul director şi va fi mai puţin, în fapt Curtea de 
Conturi constată că e 3.400 de lei şi în realitate e 5.400 de lei. Despre asta 
vorbim. Chiar şi faţă de 1.815 lei este economie cu 20%.”  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel: 
„Clar este o economie.” 
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Domnul consilier Barbu Ion: 
„La subvenţia la căldură. Să spuneţi măcar când a primit-o Primăria, 

ceva ce nu s-a întâmplat de foarte mulţi ani.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu e vina mea, e vina domnului Marcel Ciolacu. Ne-am dus peste tot 

împreună, am adus argumente şi i-am convins că acesta este adevărul. 
Buzăul merită acest lucru.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (Roşioru Silviu – Laurenţiu şi Vasile 
Gheorghe). 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind prelungirea 
mandatului unui membru provizoriu din consiliul de administraţie al Societăţii 
Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, 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 prelungirea mandatului unui membru 
provizoriu din consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe 
Târguri şi Oboare” S.A. Buzău: 

Vânătoru Costel: 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de 
priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor 
sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipuilui Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 



 

 

22 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea listei 
bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia 
Poliţie Locală Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre 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 23 
voturi pentru. 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
folosinţă gratuită către Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău a 
unui spaţiu situat în incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaş 
Soter” din municipiul Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a 
municipiului, situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17, a 
studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire; 
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Domnul consilier Barbu Ion: 
„Care ar fi până la urmă logica asigurării de către o persoană fizică 

sau juridică a acelui teren?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„E vorba de o suprafaţă de spaţiu verde pe care vrea să o îngrijească 

societatea comercială GreenTech. Acel spaţiu este abandonat, va trebui să 
facem şi o hotărâre de Consiliu Local pentru tot. Nu îl vor folosi la altceva, ci 
doar va fi îngrijit. Este în faţa societăţii, este spaţiul nostru public, al 
Primăriei.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Domnul viceprimar Neder Andrei, spunea la un post de televiziune că 

va fi amenajată zona Industrială cu trotuare şi locuri de parcare suficiente.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Aşa va fi. Vă dau o veste foarte bună. A venit studiul de mobilitate 

urbană, o să intrăm în analiză cu el.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Pentru a nu-mi pierde ideea domnule primar, vreau să vă întreb unde 

asigurăm locurile de parcare?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este chiar lipit de clădirea administrativă, la Textila, pe spaţiul din 

faţă. Vor să aibă spaţiu verde.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Dacă dumneavoastră mergeţi în zona Industrială de la 1 ianuarie 

când, eventual, va fi şi zăpadă, veţi putea constata că în zona acelei 
societăţi, oamenii nu pot merge pe trotuar deoarece nu există.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„95% din banii care se adună la Primărie sunt de la firme. Trebuie să 

facem eforturi să le ajutăm. Cei 25 de milioane de euro vor fi folosiţi cu 
prioritate, pentru achiziţia de autobuze performante, cât şi pentru asfaltări şi 
trotuare în aceste zone unde va circula Trans-Bus-ul.” 

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu: 
„Dar iluminatul public din zona Industrială?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vom reface în totalitate şi iluminatul public. Cablurile vor fi coborâte în 

canalizare.” 
Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
„Se amenajează şi staţiile de autobuz? Sunt foarte multe staţii 

neamenajate.” 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Sunt foarte multe unde este indicată numai staţia de autobuz.” 
Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
„Vă dau exemplu, staţiile de la clubul poliţiştilor.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cu siguranţă le vom amenaja pe toate. Dacă vom face economii, vom 

avea bani. Trebuie să reducem costurile inutile pe care le avem cu 
funcţionarea în primărie, dar şi în societăţile subordonate primăriei. 
Deocamdată vă dau o veste minunată, în preajma Crăciunului, s-a acoperit 
tot deficitul preluat, de vreo 5,6 milioane de euro şi rămânem şi cu un mic 
excedent. Fără poliţia locală se vor face economii mai mari, astfel încât să 
facem ceea ce ne-am propus, adică să modernizăm oraşul.” 

 
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. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv 
"Gloria", situat în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1 (actual nr. 
5); 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este o solicitare tot din partea unui sportiv de perfomanţă pentru a 

face un club de box.” 
 
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. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică cu strigarea unui teren proprietate privată a municipiului 
Buzău, şoşeaua Buzău - Vadu Paşii; 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:  
„Este o greşeală în Caietul de sarcini. Aceasta a fost corectată. 

Suprafaţa din Caietul de sarcini este greşită, era 4.585 mp, s-a corectat cu 
1.200 mp cum era în Hotărâre.” 
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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. 

Hotărârea adoptată are caracter normativ. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de 
bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică 
sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului 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. 
 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării 
către cetăţeana Ion Diana Viorela a terenului proprietate privată a 
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul 
Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 242, cartier Orizont; 

 
Domnul consilier Ion Viorel: 
„Nu voi vota la acest proiect de hotărâre. Este vorba de casa mea. În 

primul rând Primăria va fi mai bogată cu 8 mii de euro. Când s-a făcut 
evaluarea se pleca de la 57 de euro pe metrul pătrat în faţă şi se ajungea la 
27 de euro pe metrul pătrat în spate. Eu stau tocmai în spate, iar după 
calculele mele, evaluarea se ducea la 30-35 de euro pe metrul pătrat. Mi-am 
dat seama că acest evaluator a zis că este vorba despre mine, că sunt 
consilier local şi am salariu mare, 500 de lei pe lună, adăugându-mi încă 8 
mii de euro. Dau 20 de mii de euro pe pământ, în locul a 12 mii de euro. Nu 
ştiu care sunt criteriile de evaluare la acest pământ. Sunt mulţi bani în plus.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă daţi seama că nu putem vinde nimic fără evaluator. Dacă acest 

om ar fi aici, ar fi diferit. Am dat la 40 de evaluatori această operaţie.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Casa este în oraş?” 
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Domnul consilier Ion Viorel: 
„Da.” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Dar în oraş, v-aţi interesat cât este metrul pătrat la particulari?” 
Domnul consilier Ion Viorel: 
„Nu. Noi discutăm situaţia actuală. Este primul teren care este cel mai 

scump, aveţi grijă dragi colegi.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
„Eu pot să vă spun că noi, ca şi Primărie, am vândut cu 18 euro pe 

metrul pătrat.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cu 16 euro. Procesul este la Ploieşti.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Câte case mai sunt acolo care nu şi-au achiziţionat terenurile?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Important este că vin bani la Primărie.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Acel teren este acelaşi care a fost al staţiunii experimentale?” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
„Nu mai este. A fost, a intrat în concesiune, acum este al societăţii 

Concas, iar procesul continuă.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Vreau să se consemneze acest aspect în procesul verbal, ca nu 

cumva la un moment dat, cineva să spună că un Consiliu Local cu oameni 
care nu au ştiut ce fac, au decis împotrivă, cu toate că ştiau că există un 
proces pe rol.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„O să împărţim între noi.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Nu vreau să împărţim, nu avem cum.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
„Domnule primar trebuie să luăm măsuri, să fixăm un preţ.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Preţul îl fixează evaluatorul.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
„Nu se poate aşa ceva. De la 27 de euro, la 57 de euro.” 
 
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 (Ion Viorel). 
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X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării 
către cetăţeanul Duţă Bogdan Corina terenului proprietate privată a 
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul 
Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 6, cartier Orizont; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului 
urbanistic zonal "Construire bază sportivă pentru practicare tenisului de 
câmp, Şoseaua Brăilei, nr. 62, tarlaua nr. 54, parcela 866, număr cadastral  
65335, 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. 

 

X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local 
al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor 
din România, pentru anul 2016.” 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 
voturi pentru. 

 

X X X 

 
Alte probleme ale activităţii curente. 
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X X X 

 
Domnul Ciulin Constantin, preşedintele Asociaţiei „Orfanii Eroilor 

Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989” Buzău: 
„Aş vrea să vă prezint o informare în legătură cu organizarea 

festivităţilor dedicate „Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”. În data 
de 14.12.2016 am primit o adresă de la Instituţia Prefectului Judeţului 
Buzău, în care ni se interzicea să depunem coroane de flori în timpul 
ceremoniei oficiale, ci numai după terminarea acesteia. După câte am 
observat, doar câteva instituţii depun coroane de flori: Prefectura, Primăria, 
Consiliul Judeţean, Garnizoana Buzău şi Asociaţia de Revoluţionari „Club 
22”. Noi de ce nu putem să depunem în timpul ceremoniei? Vă mulţumesc.” 

Domnul Barbu Bogdan, şef de serviciu cu atribuţii delegate de 
secretar: 

„Există Legea nr. 215/2016 care conferă acest atribut exclusiv 
Prefecturii. Din păcate, cu toată bunăvoinţa, noi nu putem face nimic pentru 
a vă ajuta.” 

Domnul Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Având în vedere că este ultima şedinţă pe anul 2016 vă urez un 

Crăciun fericit şi un an 2017 cât mai bun. La mulţi ani!” 
 

 
X X X 

 
În încheiere, domnul consilier Murguleţ Vasile, 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 Murguleţ Vasile 
 
 
 
 
   ŞEF SERVICIU  

CU ATRIBUŢII DELEGATE DE 
              SECRETAR, 
             Barbu Bogdan 


