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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

 
încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei 

 Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1003 din 06 decembrie 2016 a 
primarului municipiului Buzău, a fost convocată de îndată şedinţa Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 membrii ai consiliului local. Lipsesc 
motivat domnii consilieri Florescu Constantin şi Ioniţă Victor - Ştefan. 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 mai participă în calitate de invitaţi: 
- Peneş Gabriel, consilier primar; 
- reprezentanţi mass-media locală; 
- alţi participanţi. 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei 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 trei 
puncte în regim de maximă urgenţă, respectiv: 

 
1.- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău 

pe anul 2016; 
2.- Proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi 

pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului 
Buzău, Direcţiei Poliţie Locală şi Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului 
Buzău; 

3.- 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 Aleea Plopilor, strada Rahovei, strada 
Viilor, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”. 

 
X X X  

 
Lucrările şedinţei de îndată 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 domnului primar, apoi anunţă cvorumul şedinţei. 
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Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar: 
“Bună ziua domnilor consilieri. Numele meu este Bogdan Barbu, voi 

exercita interimar funcţia de secretar al municipiului Buzău. Şedinţa de astăzi a 
fost convocată aşa cum prevede Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale “de îndată”,  pentru că dacă stabileam o şedinţă extraordinară nu aveam 
timpul necesar impus de către reprezentanţii Ministerului de Finanţe. Vă 
mulţumesc.” 

Domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii delegate de secretar, 
supune aprobării plenului consiliului local procesul - verbal al şedinţei ordinare 
din data de 24 noiembrie 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către 
preşedintele de şedinţă şi de domnul Barbu Bogdan, şef serviciu cu atribuţii 
delegate de secretar, proces - verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Buzău. 

Cu 21 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul - verbal al şedinţei 
ordinare din data de 24 noiembrie 2016 în forma prezentată. 

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

X X X 
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
“Bună ziua şi bine aţi venit. Vă rog să fiţi îngăduitori, deoarece nici eu, nici 

domnul secretar nu avem experinţă, astăzi fiind pentru prima dată în această 
postură. 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 cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Alianţa Culturală pentru Buzău în vederea finanţării şi 
realizării în comun a celei de-a II-a ediţii a Festivalului Concurs pentru elevi  
“Talentul din Liceu se ARaTA”. 
  

     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 privind rectificarea bugetului 
municipiului Buzău pe anul 2016;  
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Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:  
„Faţă de materialele pe care le-aţi primit, la anexa numărul unu a apărut o 

modificare. S-a mai introdus punctul 13, este vorba despre fondul european de 
dezvoltare regională, iar la anexa 3/6, la punctul 9, planul de mobilitate urbană 
a municipiului Buzău s-a adăugat 105 mii lei. Acestea sunt modificările care au 
intervenit.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Am fost nevoiţi să convocăm această şedinţă a Consiliului Local având în 

vedere problema salariilor profesorilor, deoarece din rectificarea de buget 
naţională ne lipseau aceşti bani care trebuiau să ajungă la profesori. Din 
această cauză a trebuit să convocăm această şedinţă. Vă mulţumesc.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru. 
 

X X X 
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune atenţiei 
domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei 
Municipiului Buzău, Direcţiei Poliţie Locală şi Direcţiei de Asistenţă Socială a 
municipiului Buzău; 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:  
„Există şi aici o modificare. La anexa 3 din Ordonanţa nr. 80/2001, 

consiliul local are dreptul la maxim cinci maşini. La noi apar şase maşini, pentru 
ultima maşină am tăiat cota. Sunt alocate doar primele cinci maşini, pentru a 
respecta această ordonanţă.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Ce a stat la bază, când s-a instituit o asemenea cantitate? S-a făcut vreo 

raportare la consumurile anterioare? S-a mers pe o bază reală?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În ultimele două luni, după data de 15 ale lunii am plătit din buzunar şi nu 

mi s-a decontat nimic. Se pare că se munceşte mai mult acum şi se consumă 
mai multă motorină. Nu este nici un alt interes ascuns. Am înţeles că acum 
câţiva ani, când s-au tăiat salariile, au fost tăiate şi aceste cote. În acest 
moment, peste tot în România s-a revenit la cotele anterioare. Am vorbit şi cu 
alţi primari din ţară, i-am întrebat ce se poate face. Problema se poate rezolva 
doar printr-un proiect de hotărâre.” 
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Domnul consilier Barbu Ion: 
„Avem voie să aprobăm orice cantitate?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Eu spun că este justificată, dacă pe data de 15 nu mai aveam motorină la 

nici o maşină.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Mă refeream dacă este o cantitate anume prevăzută în lege.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:  
„Conform Ordonanţei nr. 80/2001, a introdus un punct la art. 9, punctul 5, 

prin care Consiliul Local poate să stabilească nevoile de consum. Vechea 
anexă privind consumurile fiind anulată.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Camera de Conturi cred că va judeca altfel.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În altă parte nu s-a întâmplat absolut nimic. Am păstrat toate bonurile şi 

ordinele de deplasare. Efectiv la jumătatea lunii se rămâne fără motorină.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică: 
„Curtea de Conturi trebuie să judece după lege.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„După foile de parcurs, dacă s-au făcut justificat sau nu.” 
Domnul consilier Marin Ion: 
„Trebuie să avem în vedere că se apropie sezonul rece, creşte consumul, 

traficul este aşa cum ştiţi.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vroiam să vă mai precizez, că am fost la Soroca de ziua naţională a 

Republicii Moldova. Aşa cum ştiţi, Buzăul este înrudit cu Soroca. Am observat 
că şoferul a pus combustibil de 150 ron, rezervorul se umpluse jumătate, am 
mai pus eu 150 ron şi am sosit la Buzău. Nu cred că este în regulă.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Am văzut că pentru maşinile de Poliţie Locală s-au alocat doar 250 de 

litri. De ce există această diferenţă?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Am pus şi eu această întrebare. Masinile Poliţiei Locale se deplasează 

doar în Buzău, cele ale primarului şi viceprimarilor trebuie să facă şi deplasări în 
interes de serviciu, la Bucureşti şi în alte oraşe.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Eu nu vreau să fiu răutăcios. Ştiţi foarte bine că am văzut maşinile 

primăriei şi ale instituţiilor implicate în campania electorală, nu mă refer la cea 
de acum.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Cum ar fi să-i vedem domnule Roşioru pe toţi poliţiştii locali mergând cu 

maşinile, noi avem nevoie de ei pe stradă, să ne salute.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Domnule Roşioru, trebuie să remarcaţi, aţi văzut la defilare de 1 

Decembrie, prima maşină a Poliţiei Locale era Skoda Octavia. Maşina fostului 
primar care acum este la Poliţia Locală făcându-le faimă în acest moment.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Aceste cote au fost alocate în urma unor referate, avem aici şi referatul 

de la Direcţia Poliţiei Locale. Aceştia au calculat şi ne-au dat suma. Ei au venit 
cu argumente, nu noi am dat această sumă.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 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 Aleea Plopilor, strada 
Rahovei, strada Viilor, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”; 

 
         Domnul consilier Ionescu Constantin: 

„Legat de acest proiect de hotărâre, aţi afirmat domnule primar că un 
număr de 53 de străzi figurează în documentele primăriei ca fiind asfaltate, în 
realitate nu sunt asfaltate, sau nu beneficiază de lucrări de modernizare. Dacă 
cele trei străzi fac parte din acea listă pe care o aveţi dumneavoastră, în primul 
rând, şi în al doilea rând, pentru şedinţa următoare vă rog să ne puneţi la 
dispoziţie lista cu străzile pe care aţi constatat-o dumneavoastră. Cât au costat 
cele modernizate şi cine le-a făcut?” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
         „La listă aveţi acces oricând, atât dumneavoastră, cât şi ceilalţi consilieri. 
Sunt 53 de străzi, am mai descoperit încă două, care nu au nume în acest 
moment, dar o să le denumim. Este vorba despre cele două străzi care sunt în 
zona cimitirului Eroilor. Strada de lângă Integral şi strada de lângă Cimitirul 
Eroilor Sovietici. Aceste trei străzi fac parte din cele neasfaltate. A doua parte a 
întrebării, la ea o să răspund după ce o să pun în aplicare, deoarece anul 
acesta nu au fost bani, auditului juridic şi economico-financiar pe ultimii opt ani 
aşa cum a propus domnul consilier Barbu Ion, şi s-a votat în unanimitate. La 
începutul anului viitor o să prindem în buget, costurile pentru acest audit şi 
atunci o să descoperim şi o să aflăm cu toţii care străzi sunt asfaltate şi care nu. 
Cert este că în acest moment, mergând la faţa locului s-a constatat că aceste 
străzi nu au fost asfaltate niciodată. Ne-am propus pentru anul viitor şi trebuie 
să fim de acord cu toţii, că înainte de a face marea asfaltare să terminăm de 
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asfaltat ce mai este în Buzău. Trebuie să facem 55 de străzi. Vom începe cu 
acestea trei care de fapt au fost începute, urmează asfaltarea lor cu trotuar, cu 
coborât cablurile în asfalt. Acest lucru se va întâmpla în aprilie – mai anul viitor.” 
         Domnul consilier Ionescu Constantin: 

„Ele figurează ca nefiind asfaltate?”  
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Sunt neasfaltate. Aşa le-am găsit. Este o treabă foarte serioasă, aceste 

străzi nu sunt asfaltate.” 
         Domnul consilier Ionescu Constantin: 

„Au fost plătite?”  
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„La această întrebare ne va răspunde auditul. Nu ştiu să vă răspund 

acum. Auditul va stabili clar ceea ce s-a întâmplat. Prima listă pe care am 
primit-o a fost cu 14 străzi, între timp a crescut, sper să nu ajungem la un număr 
de 100 de străzi că nu mai avem bani.” 
         Domnul consilier Barbu Ion: 

„Dacă această hotărâre este în pas cu lucrările care deja sunt demarate? 
Foarte bine că Societatea Comercială „Urbis Serv” S.R.L. a putut să se 
folosească de timpul bun. Este foarte bine că s-a rezolvat această problemă, 
care de ani buni drenează, doar că din punctul meu de vedere, suntem cu un 
pas în urmă, noi Consiliul Local care aprobăm abia astăzi aceată documentaţie 
de avizare a lucrărilor.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu s-a cheltuit nici un ban, s-au obţinut autorizaţiile de construire, totul 

este legal şi nu cred că sunt probleme.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Suntem în termenele legale?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Absolut.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru. 
 
 

X X X 
 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune atenţiei 
domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului 
Local al Municipiului Buzău cu Alianţa Culturală pentru Buzău în vederea 
finanţării şi realizării în comun a celei de-a II-a ediţii a Festivalului Concurs 
pentru elevi  “Talentul din Liceu se ARaTA”. 
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

 
 
 

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  

 
 
 


