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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 24 august 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1.204 din 18 august 2017, a fost convocată 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 19 consilieri din totalul celor 23 membri ai 
consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri Vlad George – Aurelian, Florescu 
Constantin, Lambru Daniel şi doamna consilier Ionescu Maria. 

La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma, primarul 
municipiului Buzău şi doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău. 

De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi: 
- Georgeta Cristea, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Gabriela Antonescu, Director Direcţia de Asistenţă Socială; 
- Adrian Teodorescu , Director Poliţia Locală; 
- Cătălin Avramescu-PNŢCD; 
- Titus Samoilă, Sef Serviciu Administrare Patrimoniu; 
- Daniela Saiu, consilier Serviciul Buget Finanţe; 
- Vasile Niţă, Director Sport Club Municipal Gloria Buzău; 
- Garofiţa Iordache, Şef Birou Comercial Transporturi Locale; 

         -  Francisc Sohan Fulop - Arhitect ; 
- Cristian Ştefan Ceauşel, consilier primar; 
- Simona Săvulescu, 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 doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, prin intermediul presei locale şi 
pagina de internet şi cuprinde: 

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al instituţiilor 
de asistenţă socială pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul naţional 
de raportare a situaţiilor financiare; 

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de 
personal şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum şi 
a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare la Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru 
Persoane fără Adăpost şi la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru 
Marghiloman”; 

3.- 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 2015; 

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi plătită către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni; 
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5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu Asociaţia Hair Redivivus în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de 
interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2017”, 15 – 17 septembrie 2017; 

6.- proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău; 

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru 
concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău; 

8.- proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al  Societăţii 
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

9.- proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv 
”Iolanda Balaş Soter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, str. Granitului 
nr. 4; 

10.- proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău - Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate publică a municipiului, 
situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter; 
 11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 
17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E – H; 

12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat  al 
municipiului Buzău a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii; 

13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului 
Buzău a terenurilor aferente unor străzi; 

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului 
Buzău a imobilului Piaţa Daciei; 

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 61731 
situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;  

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire 
centru medical Neurolife” str. Obor nr. 4, municipiul Buzău, judeţul Buzău; 

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire bloc de 
locuinţe colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, municipiul 
Buzău, judeţul Buzău", precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii 
Comerciale "Mecan Construct" S.A., cu sediul social în localitatea Pătârlagele, judeţul Buzău; 

18.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2017; 

19.-  alte probleme ale activităţii curente. 

X X X  

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt deschise de 
doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, care anunţă că şedinţa este legal 
constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 1.204 din 18 august 2017, apoi 
anunţă cvorumul şedinţei care este de 19 consilieri prezenţi din 23 consilieri în funcţie. 

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării plenului 
consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 03 august 2017, cu menţiunea că acesta 
a fost semnat de către preşedintele de şedinţă şi de doamna Radu Roxelana, secretarul 
municipiului Buzău, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău. 

Cu 19 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local 
al Municipiului Buzău din data de 03 august 2017 în forma prezentată. 

În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău adresează 
rugămintea domnului Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, să preia conducerea 
lucrărilor şedinţei. 
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X X X  

 Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:  
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost introduse patru proiecte de 

hotărâri suplimentare, după cum urmează:  
1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău";  
2.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.143/2016 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţíi 
Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 

3.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare 
din municipiul Buzău; 

4.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului 
Buzău, domnul Constantin Toma,  să voteze punctul 5 al ordinii de zi a şedinţei Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”  din data de 25.08.2017, ora 
11.00, şi respectiv, ora 11.30. 

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei supune la vot 
ordinea de zi cu completările şi modificările aduse care este adoptată cu 19  voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al 
instituţiilor de asistenţă socială pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul 
naţional de raportare a situaţiilor financiare; 

   
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului 
de personal şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum 
şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare la Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte 
pentru Persoane fără Adăpost şi la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru 
Marghiloman”; 

 
 Domnul consilier Ionescu Constantin : 
„Domnule preşedinte, vis-a-vis de organigrama propusă, aş vrea să întreb executivul sau 

dacă este cineva de la Direcţia de Asistenţă.” 
 
Doamna Radu Roxelana,  secretarul municipiului Buzău: 
„Este. Este doamna directoare.” 

 
 Domnul consilier Ionescu Constantin : 
„Am înţeles. La Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte „Alexandru Marghiloman”, 

în obiectul de activitate aveau acea îngrijire la domiciliu pentru persoane cu nevoi speciale. 
Dacă după pierderea caracterului juridic mai are în obiectul de activitate sau mai prestează acel 
serviciu de îngrijire la domiciliu.” 

 
 Doamna  Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
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„Centrul de Urgenţă de Persoane fără Adăpost, nu are.” 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin : 
„Nu fără adăpost, vorbesc de Centrul de Persoane Adulte „Alexandru Marghiloman”.” 
 
Doamna Antonescu Grabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Centrul pentru Persoane Adulte „ Alexandru Marghiloman ” are o nouă componentă - 

îngrijire la domiciliu.” 
 

 Domnul consilier Ionescu Constantin : 
“Exact, dacă sunt în continuare după noile modificări şi noile comasări şi pierderea 

personalităţii juridice, în continuare se prestează acest serviciu către aceste persoane.” 
 
Doamna  Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Se prestează îngrijirile la domiciliu, ca şi servicii de natură socială. Avem o problemă cu 

îngrijirea de natură medicală pentru că acest complex era autorizat de Ministerul Sănătăţii să 
presteze asemenea servicii. 

Urmează să depunem documentaţia ca şi Direcţie de Asistenţă Socială să devenim 
furnizori.” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin : 
„Deci în acest moment nu se mai prestează. Am înţeles. Mulţumesc.  
Şi dacă în organigrama Centrului de Zi şi de Noapte pentru Persoane fără Adăpost, 

spuneţi-mi sunt aici 15 salariaţi în total, câte persoane beneficiază zilnic vis-a-vis de numărul de 
personal care funcţionează acolo.” 

 
 Doamna Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Sunt 20 persoane.” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin : 
„La 15 angajaţi . Mulţumesc.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Au apărut în spaţiul public, luna trecută, multe informaţii vis-a-vis de problemele care, 

invocate de altfel de presă, sunt sau nu reale nu ştiu, dar am vrea dacă suntei dvs. aici să ne 
spuneţi dacă acele informaţii apărute în spaţiul public sunt reale. Ele, aşa cum erau prezentate, 
se refereau la nişte lucruri destul de grave care s-ar fi întâmplat acolo.  

De asemenea între persoane, între conducerea actuală şi vechea conducere a acestei 
direcţii, probleme legate de faptul că acolo s-ar face şi tranzacţii imobiliare cu proprietăţile 
imobiliare ale persoanelor care au probleme şi dacă toate acele informaţii sunt de discutat sau 
nu, dacă ele s-au aplanat. 

Situaţia aşa cum a fost prezentată luna trecută în presă dădea de înţeles că acolo sunt 
probleme.” 

 
 Doamna Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Sunt nişte sesizări scrise din partea personalului Complexului de Servicii pentru 

Persoane „Alexandru Marghiloman”. Referitor la tranzacţii imobiliare nimeni nu a făcut nicio 
reclamaţie în sensul ăsta, reclamaţie scrisă, nu am avut reclamaţii, cel puţin eu, nici de la 
beneficiar sau aparţinători.  

Nu vă pot da o informaţie despre tranzacţiile imobiliare.” 
 



 

 

5 

 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„În rest, discuţiile...” 
 
 Doamna  Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Sunt disensiuni între şeful de centru şi personalul de execuţie.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Până la urmă, ca şi conducător dvs. le puteţi discuta.” 

 
Doamna  Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Urmează să verificăm şi să constituim o comisie de disciplină care să analizeze.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Este important, pentru că aşa cum au fost prezentate dădeau de înţeles că lucrurile nu 

merg, dar este bine că dvs. sunteţi prezentă astăzi în şedinţa de Consiliu Local. Noi avem 
obligaţia să cerem informaţii şi în prezenţa televiziunilor locale şi a presei locale putem, prin 
dvs., să spunem care este adevărul din punctul dvs. de vedere şi sperăm să ne prezentaţi la un 
moment dat şi situaţia de fapt, după ce aţi făcut demersurile necesare.” 

 
Doamna  Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
“Vă voi informa.” 
 
 Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Tot pentru doamna directoare. Dacă ştiaţi că această activitatea va fi sistată pentru 

acele persoane, ce se întâmplă pe mai departe şi nu era corect întâi să obţineţi acele avize, 
după care să prezentaţi organigrama?” 

 
 Doamna Antonescu Gabriela, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„Hotărârea de reorganizare a fost pronunaţată în mai, eu sunt director de la 1 iulie, nu 

ştiu, deci eu fac demersurile să obţin o autorizare în continuare.” 
 
 Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Ce se întâmplă cu acele persoane care nu mai beneficiază în acest moment de acele 

servicii?” 
 
 Doamna Gabriela Antonescu, director Direcţia de Asistenţă Socială: 
„O să încercăm o colaborare cu ceilalţi furnizori.” 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Multumesc.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, o abţinere (Ionescu 
Constantin). 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, 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 2015; 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.  

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi plătită 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni; 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociaţia Hair Redivivus în vederea finanţării şi realizării în comun a 
proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2017”, 15 – 17 septembrie 
2017; 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru şi o abţinere (Artene 
Florinel). 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Domnule preşedinte, este un proiect de hotărâre care per ansamblu, cu toţii ne dorim ca 

ceea ce înseamnă activitate, sport, mişcare pentru copiii noştri să le creem anumite facilităţi şi 
posibilităţi de a se mişca. Numai că din punct de vedere al aplicării acestui regulament, mie mi 
se pare extrem de greoi, nu există nicio responsabilitate, din contră, pentru toată lumea sau 
pentru nimeni, nu s-a gândit exact ca un mecanism de funcţionare doar în scopul pentru care 
este destinat acest proiect de hotărâre şi în scopul per ansamblu, din punct de vedere al 
mişcării şi al creerii posibilităţii copiilor de a-şi petrece timpul liber. Şi o să vă dau şi câteva 
exemple.   

În primul rând, dacă sunteţi profesor, domnule preşedinte, acel carnet de elev, copiii să-l 
plimbe în fiecare zi, să-l piardă, să-l rupă şi să dea, să îl arate. O să ne trezim că la sfârşitul sau 
când va începe şcoala nu-l va mai avea.  

În al doilea rând, cum va face dovada că părintele sau bunicul  este rudă de gradul 1 cu 
copilul sau că tatăl, acela de pe hârtiuţa pe care o prezintă la poartă, să trec un nr. de telefon  şi 
un nume că e domnul Alexandru, e unchiul meu. Aşa zic eu, ca şi copil, ceea ce nu se poate 
verifica. Adică nu facem lucrurile doar de dragul de a le face ca să existe acord, să transferăm 
responsabilitatea către copii sau către însoţitori. 

În al treilea rând, vorbim de o oră de sport ca şi de o oră de matematică şi de fizică, care 
se desfăşoară în prezenţa unui cadru didactic. Nu cred că un supraveghetor pe care-l va 
menţiona institutia şcolară, că pune tâmplarul, electricianul sau portarul are activităţi în a 
gestiona o oră de sport sau o mişcare în curtea şcolii, că vorbim de oră de sport , copiii sunt în 
creştere, de-aia e oră de sport cu profesor. Ştie ce face cu copilul, ştie ce mişcări şi exerciţii 
trebuie să facă. Acolo se pot întâmpla fel de fel de lucruri. Ce face acasă fiecare e în regulă, nu 
ne interesează. Vorbim de o instituţie publică. La comisie s-a cerut un punct de vedere al 
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Inspectoratului Şcolar vis-a-vis de siguranţă, de responsabilitate şi de implicare. Nu s-a primit 
acest punct de vedere. 

În al treilea rând orice competiţie, mai mult sau mai puţin competiţie orice activitate într-o 
insituţie şcolară şi vorbim de mişcare, unde riscul de a se produce un accident, un eveniment 
neplăcut, nu pot să dau responsabilitatea supraveghetorului sau portarului de la firma X Protect 
să utilizeze acea trusă de prim ajutor, care habar n-are să utilizeze. Nu e vorba de ora de 
matematică, unde copilul nu poate să cadă, să-şi rupă gâtul, să-şi fractureze şi să fie necesară 
o intervenţie imediată a unui cadru medical, ceea ce înseamnă că obligativitatea de a exista un 
cadru medical specializat într-o instituţie publică, unde se desfăşoară anumite activităţi de sport 
şi de mişcare.” 

 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Este în sală domnul Teodorescu, ne poate da informaţii în acest sens.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Doar o singură observatie. Am senzaţia că domnul Ionescu s-a născut direct  adult. N-a 

trecut prin copilărie şi probabil că nu a jucat niciodată pe un teren de sport. “ 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Da, domnule primar dacă eraţi primar vă gândeaţi înainte la treaba asta.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“M-am gândit la toate.” 
 
Domnul Teodorescu Adrian, Director Poliţia Locală: 
“Utilizarea bazelor sportive din cadul unităţilor de învăţământ este normal să se facă  iar 

în momentul în care avem aparate perfecte în cadrul acelei instituţii de învăţământ e normal să 
apară responsabilitatea unităţii de învăţământ. Accesul trebuie reglementat în unitatea de 
învăţământ . Se poate face într-adevăr, pentru elev  cu carnetul de elev, pentru că alt act nu 
cred că avem la îndemână  iar pentru persoanele adulte, pentru aparţinători, însoţitori să se 
facă în baza actului de identitate. Nu cred că trebuie să fim atât de riguroşi, să căutăm, să 
vedem dacă este rudă de gradul 3, şi nu este de gradul 2 sau 1. Cred că acest proiect de 
hotărâre de Consiliu a venit în urma solicitării Scolii Gimnaziale “Grigore Baştan”, prin care 
solicitau primăriei asigurarea pazei pe timpul weekend-urilor, vacanţelor, în situaţia în care 
aceştia, în consiliul de administraţie au votat folosirea acestor baze.  

Ca bună practică, având în vedere că la Sectorul 1 din Bucureşti se foloseşte acest 
Regulament pentru unităţile de învăţământ preuniversitar. Un punct de vedere, la momentul de 
faţă, nu a venit din partea Inspectoratului Şcolar.“ 

 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Pe de ală parte, eu am fost la multe şcoli din străinate şi în timpul vacanţelor şi în timpul 

weekend-urilor copiii mergeau pe terenurile şcolii. Acolo nu au pază să ştiţi, nu au gardian la 
poartă şi foloseau baza respectivă, se jucau cum ne jucam noi când eram copii, mergeam în 
curtea şcolii trăgeam un fotbal, trăgeam un tenis, un baschet.” 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
“Asta voiam să spun. Până-n 89 cei mai mari sportivi au avut, datorită acestor terenuri  

folosite de tineri, avem un exemplu aici , pe Ion Viorel . Vă spun că nu poţi să dezvolţi sportul 
dacă nu le dai posibilitatea să se joace şi unde. Unde să se joace dacă nu folosesc aceste 
terenuri sportive din cadrul instituţiei?” 
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Domnul Ţepeluş Laurenţiu Cristinel, preşedintele şedinţei: 
„Mai mult, de regulă elevii şcolii respective merg să folosească terenurile sau din cartier 

de acolo. Deci oameniii se cunosc între ei, zic eu. Nu cred că vine cineva de la Mărăcineni să 
joace la şcoala 1 ceva.” 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Eu îmi aduc aminte, copil fiind, că nu exista nici pază, se duceau, veneau asta este.  Au 

fost şi se poate întâmpla. Dacă nu din cauza Consiliului Local sau a cuiva.” 
 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu Cristinel, preşedintele şedinţei: 
„Sau a şcolii respective, care pune la dispoziţie baza. Şcoala trebuie să aibă grijă ca 

toată aparatura, porţile să fie fixate corect ş.a.m.d. De asta, de exemplu la noi, la Haşdeu n-am 
dat voie, cât am avut construcţie acolo, să intre. Se juca baschet constant, ne-a fost frică de 
faptul că erau gropi, erau ziduri si ne-a fost frică să nu se accidenteze.” 

 
Domnul Teodorescu Adrian, Director Poliţia Locală: 
„Ca şi o concluzie, cred personal că este mult mai important ca şi copiii noştri să-şi 

desfăşoare activitatea într-un cadru organizat reglementat cu pază, reglementat cu 
supraveghetor decât în alte locuri mult mai ciudate.  

Dacă  avem în vedere că se va întâmpla un eveniment nedorit mergem pe povestea cu 
drobul de sare.” 

 
 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 
Hotărârea are caracter normativ. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie 
pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Buzău; 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei 
“Fiind vorba de persoane nominale avem buletine de vot.” 
 
 Domnul consilier Bănică  Nicu - Liviu, anunţă rezultatul votului secret privind persoanele 

propuse pentru comisia de licitaţie: 
 Domnul Andrei Neder  - 18 voturi pentru , 1 abţinere , 4 voturi anulate; 
 Domnul Titus Samoilă  - 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 4 voturi anulate; 
 Domnul Laurenţiu Vasile - 19 voturi pentru, 4 voturi anulate; 
 Doamna Mariana Başturea - 19 voturi pentru, 4 voturi anulate ; 
 Doamna Victoria Dimciu - 19 voturi pentru, 4 voturi anulate ; 
 Doamna Emilia Lungu    - 19 voturi pentru, 4 voturi anulate . 
 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al  
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program 
Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, str. 
Granitului nr. 4; 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu Laurenţiu 
“Este vorba de teren ?” 
 
Domnul Samoilă Titus, sef Serviciu Administrare Patrimoniu: 
„Stadionul Concas, groapă da. Să-l dăm la Liceul Sportiv.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu Laurenţiu 
„Este un litigiu, nu ştiu dacă v-au informat cei de la juridic. Stiu că e un proces pe rol. 

Trebuie să se vadă această situaţie juridică.” 
 
Domnul Samoilă Titus, sef Serviciu Administrare Patrimoniu: 
„Nu este niciun litigiu pe rol .” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Dar este o revendicare a familiei Stan.”  
 
Domnul Samoilă Titus, Şef Serviciu Administrare Patrimoniu: 
„A fost.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Păi şi este iar.” 
 
Domnul Samoilă Titus, sef Serviciu Administrare Patrimoniu: 
„Nu este niciun litigiu pe rolul instanţelor.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu Laurenţiu: 
„Există proces. Este acţiune, dar nu-i nicio problemă.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„S-a deschis astăzi? Când ? Si aveţi informaţii?” 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Nu. Există, dar nu v-au informat juriştii .” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„N-avem jurişti.” 
 
 Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
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„Eu oricum votez, nicio problemă. Eu doar v-am informat, atât. Mi-am făcut datoria. O să 
vedeţi că v-aduc dovada că este.” 
     

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„V-a informat. Aţi fost informat acum. Aţi fost informat că nu există litigiu pe rol. Colegul v-

a spus clar. Eu cred că-şi asumă răspunderea pentru ceea ce afirmă aici.” 
 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru . 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate publică a 
municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter; 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr 
cadastral 17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E – 
H; 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului Buzău a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a imobilului Piaţa Daciei; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 
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X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr 
cadastral 61731 situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu 
"Construire centru medical Neurolife” str. Obor nr. 4, municipiul Buzău, judeţul Buzău; 
 

 Domnul consilier Şerban Nicolae: 
“Dacă cumva este prevăzut şi locul de parcare, având în vedere situaţia.” 
 
Domnul Stan Marius, consilier Serviciul Autorizaţii Urbanism, Amenajare Teritoriu, Relaţii 

cu Publicul: 
“Nu am răspuns eu de această documentaţie. Eu am răspuns de PUZ.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Oricum sunt locuri de parcare suplimentare acolo .Acum, pe ce s-a făcut în zona Obor, 

nu mai sunt probleme.” 
 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire 
bloc de locuinţe colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, 
municipiul Buzău, judeţul Buzău", precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea 
Societăţii Comerciale "Mecan Construct" S.A., cu sediul social în localitatea Pătârlagele, judeţul 
Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2017; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru şi o abţinere (Bârlă 
Fănică). 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău"; 
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Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
“Am avut dreptate şedinţa trecută.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Dau doar câteva explicaţii dar, bineînteles, domnul Roşioru are întotdeauna dreptate.Să 

reţină presa.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Am spus că nu e în regulă, nu e bine.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, 
„Era vorba de denumire.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Au mai fost câteva aspecte ridicate de Ministerul Tineretului şi Sportului la acordarea 

certificatului de identitate sportivă- CISU . Le-am remediat şi trebuie să le supunem din nou 
votului dvs.” 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, o abţinere (Ionescu 
Constantin) . 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.143/2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţíi 
Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Domnule preşedinte, domnul primar ne propune un proiect de hotărâre în care 

indemnizaţia pentru fiecare membru al consiliului de administraţie este de aproape 20 milioane 
de lei pe lună, pentru o oră. 

 Sigur, în condiţiile în care piaţa centrală e aceeaşi mizerie, aceeaşi debandadă, aceeaşi 
dezordine, aceleaşi mărfuri contrafăcute şi nu se ştie de unde cumpărăm şi ce mâncăm, ca şi 
buzoieni. Asta e, dacă atâta merită o persoană în consiliul de administraţie, să câştige 20 
milioane de lei pe lună, eu vin cu o propunere şi vă rog să o supuneţi la vot, domnule 
preşedinte. 

 Diminuarea cu 50 % a contribuţiei indemnizaţiei pentru fiecare membru al consiliului de 
administraţie şi 10 milioane de lei pe lună pentru executiv e suficient, Niciun consilier nu câştigă 
atâta. Vă rog să supuneţi la vot.” 

 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“As vrea să spun eu câteva lucruri.  
Societatea Comercială “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A.  este singura societate care a 

rămas cu indemnizaţiile aşa cum aveţi şi în raport şi în expunere. Era 5000 la membrii executivi 
ai consiliului de administraţie si 1000 de lei la membrii neexecutivi. Aşa cum vedeţi şi în raport şi 
în expunerea de motive, raportarea se face la ramura din care face parte societatea, respectiv - 
Cod CAEN 68, la membrii neexecutivi câştigul se raportează la câştigul salarial mediu brut lunar 
care este 2557,  iar cel al membrilor executivi este de 6 ori această sumă.  
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Având în vedere că toate celelalte societăţi de subordonare locală se încadrau cumva în 
acest plafon maxim, atât pentru membri executivi cât si neexecutivi şi ei erau singurii cu 
indemnizaţii mai mici au cerut în repetate rânduri şi urmare proiectului de hotărâre pe care l-au 
înaintat, vă supunem spre aprobare.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“O singură observaţie. Am îndeplinit deja doleanţa domnului Ionescu, prin faptul că 

această solicitare este la mai puţin de 50/% faţă de Compania de Apă. Deci, am îndeplinit şi 
această doleanţă. Cu siguranţă v-aţi referit la Compania de Apă. Deci, suntem la mai puţin de 
jumătate cu această companie. “ 

 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“Argumentele legale sunt cele pe care vi le-am prezentat . Este întemeiată cerinţa lor şi 

se incadrează inclusiv într-o limitare care a existat de-alungul timpului şi mulţi dintre dvs. o 
cunoaşteţi, să se încadreze până-n brutul viceprimarului, chiar dacă nu mai este în mod expres. 
” 

Domnul consilier Roşioru Silviu Laurenţiu: 
“Cei de la Compania de Apă care fac parte din consiliul de administraţie?” 
  
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“Au indemnizaţii mai mari însă nu le mai aprobăm noi prin dvs., consilierii locali.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Poate ne spune domnul Ionescu, că pentru noi sunt secrete domnul Roşioru.” 

 
 Domnul consilier Roşioru Silviu- Laurenţiu: 
 “Nu este tot societatea Consiliului Local?” 
 

Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională: 

“Ba da, dar le aprobă ADI, prin regulamentul ADI. Vă pot spune care sunt indemnizaţiile 
la celelate societăţi şi la Regia Autonomă.” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Toate  partidele au un reprezentant în Adunarea Generală  a Companiei de Apă.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
“Partidele?” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Da da,uitaţi-vă la dvs. 
 Vreţi să v-aduc documentele? V-aduc documentele, staţi liniştit vă spun şi cât a luat.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu- Laurenţiu: 
“Cu siguranţă PSRO-ul nu are. N-are nicio treabă. Deci nu avem.” 
  
Domnul consilier Barbu Ion: 
“Legat de indemnizaţiile membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie noi am avut, 

Partidul Naţional Liberal, întotdeauna o anumită poziţie vis-a-vis de creşterea acestor 
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indemnizaţii şi ne-am argumentat în timp de ce nu suntem de acord cu creşterile indemnizaţiilor. 
Deci,  indiferent ce am aduce ca şi argumente legale la momentul ăsta noi spunem că nu putem 
da un vot pentru. De ce?  

Pentru că am constatat, la toate societăţile, care au fost controlate, în anii din urmă că 
aceşti membri neexecutivi nu au participat în niciun fel la realizarea, la îndeplinirea criteriilor de 
performanţă ale societăţii, nu au verificat deloc, niciodată dacă bugetele acelor societăţii sunt 
bine dirijate, direcţionate şi s-a constat şi o groază de lipsuri în modul în care au votat. Deci, a 
creşte indemnizaţiile celor de executiv, din punctul nostru de vedere este cel puţin imoral.  

Dacă Consiliul Local consideră că e corect aşa, aşa este. Întotdeauna majoritatea  
decide, dar noi ne vom abţine pentru că aşa am făcut întotdeauna cei executivi nu ar merita o 
dublare, până la urmă a indemnizaţiilor pentru că nu prea se văd , atât în acţuni dar nu i-am 
văzut niciodată prezenţi undeva să spună, am organizat următoarea acţiune. 

Dacă discutăm despre Obor, chiar şi acolo, dar la Drăgaică , în târg, ar trebui să existe 
nenumărate intervenţii din partea consilierilor locali, ar trebui să existe semnale de alarmă trase 
de cetăţeni.  

Niciodată un membru al consiliului de administraţie neexecutiv nu a venit şi a spus. 
Haideţi să oprim odată furatul, furtul de acolo. Acum, dacă faceţi o evidenţă, măcar acolo, a 
fluidităţii, a sumelor încasate, duminică de duminică, la 4 case se încasează sume foarte mari.  

De ce nu au făcut aceste sesizări în timp, membrii consiliului de administraţie, de ce n-
am văzut o dată, duminica, un membru al consiliului de administraţie să spună: Omule, de ce 
scoţi jetoane şi le introduci încă o dată la vânzare. De ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta? 

Si sunt membri ai consililui de administraţie, care aveau măcar obligatia să se ducă.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“O singură observaţie. Vă contrazic un pic datorită unui membru al consiliului de 

administraţie s-a luat hotărârea înlocurii sistemului de acces de acolo iar încasările au crecut.” 
 

Domnul consilier Barbu Ion: 
“Ştiţi destul de bine că sesizările le-am tot, că nu s-a ţinut cont de ele.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Înseamnă că s-a ţinut cont, consiliul de administraţie, s-au luat măsuri iar încasările au 

crescut extraordinar de mult, cu peste 70 % de ce era înainte. “ 
 

Domnul consilier Barbu Ion: 
“Deci a avut dreptate opinia publică.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
“Si dvs.aţi avut dreoptate. Si dvs. şi opinia publică, normal.” 
 
Domnul consilier Şerban Nicolae : 
“Aş avea şi eu o propunere ca membru executiv, în speţă directorul îşi merită banii 

pentru că performanţă fără bani nu se poate. Trebuie să plătim munca.  Dar la nexecutiv noi nu-
i vedem, nu sunt activi, nu vin cu proiecte, nu vin cu soluţii, nu vin cu nimic. În schimb, directorii 
executivi muncesc cred că 20 de ore pe zi.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
“20 de ore pe zi? 

 
Domnul consilier Şerban Nicolae : 
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“Propunerea mea să rămână executivul la sumele chiar dacă sunt 10 mii lei,nu sunt bani 
mulţi pentru cineva care munceşte, iar la neexecutiv nu sunt de acord să se mărească. “ 
 

 Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Domnul Ionescu Constantin, dvs. propuneţi reducerea cu 50% a indemnizaţiilor 

membrilor neexecutivi de la cele propuse în acest proiect, nu de la cea actuală.“ 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Exact.” 
 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Supun la vot amendamentul domnului Ionescu. Deci, să reducem membrilor neexecutivi 

cu 50 %, faţă de propunerea 1900, să rămână 1000 de lei, jumătate. 
Nu discutăm despre executiv, discutăm despre neexecutiv.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş: 
“50%  înseamnă 950, adică să scadă la cât au avut.” 
 
Domnul comsilier Ionescu Constantin: 
“Să rămână la 1000 de lei, cât a fost.” 
 
Domnul consilier Şerban Nicolae : 
“După ce vom vedea performanţe din partea neexecutivului, atunci suntem de acord.” 
 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu Cristinel, preşedintele şedinţei: 
Amendamentul să fie acesta:  
“ Membrii neexecutivi ai consiliilor de administraţie să aibă o indemnizaţie de 1000 de 

lei.” 
7 Voturi pentru - (Barbu Liviu Dragoş, Barbu Ion, Bănică Nicu - Liviu, Şerban Nicolae, 

Vasile Gheorghe, Roşioru Silviu - Laurenţiu, Ion Viorel). 
11 Voturi împotrivă –(Artene Florinel –George , Apostu Ionuţ , Bârlă Fănică , Hudiţoiu 

Bogdan, Dunel Alexandru, Ioniţă Victor-Ştefan, Lazăr Iulian - Sorin, Vasile Murguleţ, Ţepeluş 
Laurenţiu, Neder Andrei, Ionescu Constantin). 

1 abţinere ( Alexandru Mihai). 
Nu a trecut acest amendament. Votăm proiectul de hotărâre aşa cum a fost redactat.” 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru (Artene Florinel –George, 
Apostu Ionuţ, Bârlă Fănică, Hudiţoiu Bogdan, Dunel Alexandru, Ioniţă Victor -Ştefan, Lazăr 
Iulian - Sorin, Vasile Murguleţ, Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, Neder Andrei, Alexandru Mihai, 
Vasile Gheorghe, Roşioru Silviu Laurenţiu,  Ion Viorel), 4 abţineri (Barbu Ion, Bănică Nicu - 
Liviu, Şerban Nicolae, Barbu Liviu – Dragoş) şi 1 vot împotrivă (Ionescu Constantin). 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de 
salubrizare din municipiul Buzău; 
 

Domnul consilier Barbu Ion: 
“Cred că domnul primar a sesizat în ultima perioadă, sunt foarte multe sesizări, atunci 

când a fost la nişte emisiuni sau poate nu numai. 
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 RER-ul are un stil, într-adevăr, dă foarte bine, pe undeva vine cu maşinile pe străzi, 
spală, ridică atlfel îndoieli decât o făcea în anii din urmă. Sunt mai preocupaţi au o ritmicitate de 
ridicare, timpul de trecut pe la rampele de gunoi este altul. Se vede o implicare dar anii au 
trecut, preţurile sunt mari. Nu se vede nicio modificare.  

Domnul director este aici ? Nu este. Nicio modificare în ce priveşte măturatul trotuarelor. 
Nu spun măturatul stradal, nu au niciodată o explicaţie atunci când îi întrebăm de ce în spaţiile 
de trecere spre sau dinspre  blocuri nu dă nimeni cu mătura. Spun că n-au contract cu primăria, 
de ani de zile, Sunt rampele pentru persoanele cu disablitiăţi.  Spun ai lor, dacă vedeţi ce e 
acolo e dezastru. Spun ai lor că nu-i treaba lor dar proprietarul unei farmacii sigur nu a măturat 
el, din stradă, gunoiul sub rampă. Sigur l-a măturat angajatul RER – ului. Am văzut angajat al 
RER-ului, care ce face. Ia din trotuar şi se duce în spaţiu verde că e al Urbis-ului,  

Deci dacă nu eliminăm într-un fel sau altul situaţia asta banii pe care-i dăm RER-ului îi 
dăm degeaba. Oamenii care mătură pe străzile principale, pe bulevarde, Unirii, Bălcescu şi 
străzile paralele, au o problemă, eu nu vreau să-i jignesc, dar cine-i angajează nu ţine cont de 
ceva.  

Acolo trebuie să avem oameni care să aibă discernământul muncii pe care o fac. Nu ştiu 
cine-i angajează deci sunt reacţii extrem de dure atunci când le faci observaţie iar şeful lor e 
mai rău decât angajaţii, în reacţie. 

Deci oraşul arată rău. Câţi bani dăm pentru măturatul trotuarelor? Aceeaşi oameni îi văd 
pe aceleaşi trotuare, la ora 12 ziua. În acelaşi timp, aceleaşi mături deşi nouă ni s-a vândut aici 
ca şi argument la creşterea tarifelor că s-au luat maşini pentru măturatul trotuarelor. Nu am 
văzut pe bulevarde, pe trotuare maşini care mătură. Am văzut, într-adevăr drumul acela spre 
bere. Acolo am văzut într-adevăr nişte maşini care mătură. Dar nu am văzut aici. Nu este 
suficient, poate personalul pe care-l au. Am cerut eu oameni să-i angajez în altă parte. Avem 
cereri foarte multe, domnul Barbu, noi triem oameni dar aceeaşi oameni sunt de 6  - 7 ani, pe 
aceleaşi zone. Tot cu mătura aia. Deci, nu e în regulă. 

Domnule primar, treceţi o dată pe jos, astăzi, mâine  pe unul dintre bulevarde să vedeţi 
că lângă, gardul viu, pe trotuar, 30 cm datorită nemăturatului în timp a crescut iarba. Nu în 
asfalt, peste asfalt. Haideţi să facem ceva, dacă nu face conducerea. Se mulţumeşte, e foarte 
prietenoasă, a fost întotdeauna, ştie să răspundă atunci când este chemată să facă ceva.  

Dar nu e suficient pentru un oraş care se vrea altfel. Mulţumesc.” 
              
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“Vreau să spun ceva ca cetăţean legat de RER pentru că sunt şi preşedinte de bloc . Îşi 

fac treaba pe trotuar şi în zona containerelor la noi dar o să avem cu toţii în oraş.” 
 
 Domnul consilier Barbu Ion: 

“Unde?” 
 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“ Micro 14, CT 2, bl 14 A . O să avem de la 1 septembrie o problemă mult mai grea. Cei 

care am avut femeile de serviciu de la RER, le încetează contractele de muncă. “ 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
“Angajaţi dvs.” 
 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională 
“Nu putem pentru că suntem o asociaţie mică.” 
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Domnul consilier Barbu Ion: 
“Este simplu, nu e complicat. Dacă nu vreţi, aduceţi argumentul că nu se poate. Câti bani 

plătiţi RER- ului?” 
 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“432 lei. “ 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
“Înmulţiţi, ia să vedeţi de fapt unde se ajunge.” 
 
 Domnul Stanciu, cetăţean al municipiului Buzău: 
“Sunt preşedinte de asociaţie, la PT 5/2. Nu vreau să vorbesc despre fundamentare 

pentru că oricum din punctul meu de vedere şi nu numai al meu, este incorectă.  
Înteleg această hotărâre de tarif, este urmare amânării taxei de 80 lei pe tonă de  deşeuri 

depuse la rampă. Asta înseamnă că trebuia să se revină la vechiul tarif, chiar dacă eu îl 
consider incorect dar nu asta-i problema mea, ori tariful care este propus acum nu este trecut. 
Vechiul tarif era 11 lei si un ban, nu 11 lei şi 10 bani, adică prin reducerea cotei de TVA, acea 
reducere o introduceţi prin meţinerea tarifului la populaţie ori în preţul furnizorului, adică a 
operatorului şi după câte ştim legea nu permite lucrul ăsta, dar mă rog, asta este problema 
Consiliului Local.” 

 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Aţi făcut propunere ca şi preşedinte de asociaţie, în cele 30 de zile, timp în care 

proiectul a fost în dezbatere publică?” 
 

Domnul Stanciu , cetăţean al municipiului Buzău: 
“Nu. Am făcut propunere la cealaltă, la 101. Nu s-a ţinut cont de ea. Am făcut cerere de 

revocare, nici măcar nu a ajuns la dvs. Inseamnă că pe undeva consiliul este puţin cenzurat. 
Deci eu am făcut, am depus-o, nu mi s-a permis să vin în sedinţă. Efectiv nu mi s-a dat voie să 
intru la şedinţă.” 
 

 Domnul consilier Barbu Ion: 
“Se revine la preţul de dinainte. Cu o uşoară diferenţă în sus.” 

 
Domnul Ionuţ Sorin Apostu, viceprimar al municipiului Buzău: 
“Este o uşoară diferenţă. Diferenţă de câţiva bani nu pot să vă spun acum exact. 9 bani, 

pentru că la momenrtul la care am votat în luna martie acea modificare de tarif a mai fost 
inclusă o componentă ce nu era prevăzută în tariful de salubrizare.” 

 
Domnul Stanciu, cetăţean al municipiului Buzău: 
“Adică?” 
 
Domnul Ionuţ Sorin Apostu, viceprimar al municipiului Buzău: 
“Nu pot să vă spun acum , dar vă dau răspunsul exact. 
 Nu am acel proiect de hotărâre la momentul ăsta.” 
 
Domnul consilier Brabu Ion: 
“Buzăul este unul dintre oraşele care plăteşte un tarif foarte mare.” 
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Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău: 
“Ce rugăminte am, să aprobăm astăzi pentru că este reducere semnificativă.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
“Cu preţul ăla de 11 lei şi un ban. Aşa cum a fost. La preţul de dinainte de majorare. 

Asta-i tot.” 
 

Domnul Ionuţ Sorin Apostu, viceprimar al municipiului Buzău: 
“Deci dacă nu mă înşel era vorba de o măturare mecanică, un tarif prevăzut dar o să vă 

dau un răspuns exact.” 
 

 Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău: 
“Domnul Barbu, ca primar sunt de acord. Acuma, colegii consilieri vor vota conform 

conştiinţei lor. Dacă-i vorba numai de 9 bani să facă şi ei un efort să-şi asume răspunderea.” 
 

Domnul Stanciu, cetăţean al municipiului Buzău: 
  “Domnule preşedinte, m-aţi întrebat dacă am facut, eu am făcut şi pentru precedenta 
hotărâre. Nu s-a ţinut cont de ea, am adus argumente deci fişa de fundamentare este eronată. 
Complet eronată. Împarte lei la metri cubi si rezultă lei/persoană. Deci fără niciun fel de 
explicaţie. 

Domnul primar mi-a argumentat că nu are oameni care să verifice. Eu cred că n-are dar 
cel mai autorizat era chiar dumnealui având în vedere că până- n 89 a avut în fişa postului 
calculaţii de preţ, iar ca şef de secţie nu cred că vă permiteati să prezentaţi tovărăşului director 
o calculaţie în care împărţeaţi lei la tone si rezultau lei pe bucată de piesă prelucrată. Nu cred.  

Mi s-a interzis să intru, atunci în mai. V-am dat şi sms dvs. că nu mi se permite în ziua 
respectivă.” 
 

Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău: 
“Nu există aşa ceva. “ 

 
Domnul Stanciu, cetăţean al municipiului Buzău: 
“Cum să nu ? Vă arăt sms-ul. Deci, acum nu mi s-a interzis, atunci efectiv mi s-a interzis 

pentru că ceream revocarea acelei hotărâri.” 
 
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Aveţi întotdeauna accesul liber.” 
 Supun la vot propunerea domnului consilier Barbu Ion, ca preţul să fie acela de dinainte 

de introducerea acelei  taxei de 80 lei/tonă.” 
 Propunerea a trecut cu 19 voturi pentru.” 
 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 
Hotărârea are caracter normativ. 

X X X 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului 
Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 5 al ordinii de zi a şedinţei 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”  din data de 
25.08.2017, ora 11.00, şi respectiv, ora 11.30. 
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, 
“Avem vot secret. Se vor distribui buletine de vot.” 
 
Domnul consier Bănică Nicu-Liviu comunică rezultatului votului secret pentru acordarea 

unui mandat special domnului Constantin Toma: 
“17 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere, 4 anulate.” 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, o abţinere (Ionescu 
Constantin). 
 

 Alte probleme ale activităţii curente. 

X X X 

 Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei: 
“Domnul consilier Barbu Liviu doreşte să spună ceva, la diverse.” 
 
 Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş: 
“În urma discuţiilor pe care le-am avut cu cei de la liceele de pe strada Horticolei,  mă 

refer la cei cu deficienţe şi, de vedere în special, au o cerere. 
 A rămas să vină, nu a putut să ajungă astăzi, vor să se prelungească traseul autobuzului 

10, să ajungă pe strada Horticolei şi în dreptul liceelor întrucât cei care stau în Dorobanţi nu pot 
ajunge direct acolo trebuie să o ia pe jos unde trotuarele sunt pline de denivelări iar din punctul 
meu de vedere, nu pot trece. Pe stradă sunt parcate maşini şi dacă plouă trebuie să schimbe 
nişte autobuze, care este foarte dificil. Nu cred că este o problemă să facă o staţie în plus 
pentru autobuzul 10 . 

Iar a doua problemă, aş vrea să ştiu ce se întâmplă cu contractul de iluminat public.” 
 

 Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău: 
“Lucrăm acum la un caiet de sarcini pentru o licitaţie. În momentul ăsta mai avem termen 

până la sfârşitul anului.” 
 
 Domnul consilier Barbu Ion: 
“Problemele sunt majore, domnul primar.” 
 
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău: 
“Ştiu.” 
 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“Domnilor consilieri, probabil cunoaşteţi că de la 1 august, acelor persoane care nu au un 

contract de muncă sau au un contract imparţial, le plăteşte angajatorul obligaţiile, respectiv 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim pe economie.  

Din partea serviciului pe care-l reprezint, rugămintea mea este să prezentaţi la Serviciul 
Resurse Umane, aceia dintre dvs. care aveţi contract de muncă cu timp integral, o adeverinţă 
din care să rezulte acest lucru. Ceilalţi, o declaraţie pe proprie răspundere că nu sunteţi 
anagajaţi. Pentru că avem obligaţia, pe luna august, deci începând cu septembrie, când plătim 
obligaţiile lunii august să plătim aceste obligaţii în numele dvs.  
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Deci, salariaţii, adeverinţa pentru că atunci nu le mai plătim pentru că avem contract de 
muncă cu timp integral de muncă de 8 ore pe zi efectiv, 40 de ore pe săptămână, 160 media 
lunară şi ceilalţi, o declaraţie, nu la notar. Simplă. 

O declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi contract de muncă. Vă rugăm frumos ca 
să nu întârziem cu plata drepturilor.” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
“Care e termenul ?” 
 
Doamna Georgeta Cristea, Şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
“Cât puteţi de repede pentru că în curând se încheie luna şi să nu întârziem cu plata 

indemnizaţiilor pentru luna august, în luna septembrie.” 

X X X 

În încheiere, domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, 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 Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel 

 
 
 

 
 

 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
 Radu Roxelana 


