ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 ianuarie 2017, orele 15,00, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 64 din 19 ianuarie 2017, a
fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 23 consilieri din totalul
celor 23 membri ai consiliului local în funcţie.
La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma,
primarul municipiului Buzău şi doamna Pavel Diana Mariana, secretarul
municipiului Buzău.
De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi:
- Preda Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului;
- Achim Alstanei, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
“Regina Maria”, filiala Buzău;
- Niţă Aurel, prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
“Regina Maria”, filiala Buzău;
- Ceauşel Cristian Ştefan, 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 Pavel Diana Mariana, secretarul
municipiului Buzău, prin intermediul presei locale şi pagina de internet şi
cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiuni
privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de
lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una din
persoanele majore apte de muncă din familiile, beneficiare de ajutor social;
3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de
lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele
majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte
pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău;
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4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii publice „Restaurarea Domului Central din Cimitirul Eroilor
municipiul Buzău, judeţul Buzău”;
5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile
realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică
ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au
obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău;
6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 1 din
Hotărârea Cosiliului Local nr. 201/2016 privind desemnarea auditorului
financiar extern al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A.
Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţă şi
repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere
prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante
pe perioada exploatării acestora;
8.- proiectul de hotărâre privind încheierea în formă scrisă a
contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada
Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
9.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Buzău a unui teren situat în strada Piaţa Teatrului;
10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Aleea
Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35 A;
11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 148, cartier Orizont;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Vlad Cosmin - Mihai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil
Şeicaru nr. 68, cartier Orizont;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 66, cartier Orizont;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 8, cartier Orizont;
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15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie
publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat
în b-dul Unirii, lângă blocul C2, micro 3;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal,
"Restaurarea, conservarea şi modernizarea Centrului Turistic şi Cultural de
Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40, municipiul Buzău, judeţul
Buzău (fostul Spital „I. C. Brătianu”), municipiul Buzău, judeţul Buzău";
17.- prezentarea Raportului Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 483/2017
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
angajaţi de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău în perioada
01.07.2016 - 31.12.2016.
18.- alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
sunt deschise de doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului
Buzău, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind convocată în
termen legal prin Dispoziţia nr. 64 din 19 ianuarie 2017, apoi anunţă
cvorumul şedinţei care este de 23 consilieri prezenţi din 23 consilieri în
funcţie.
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău, supune
aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 16
ianuarie 2017, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către preşedintele
de şedinţă şi de doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului
Buzău, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.
Cu 23 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 16 ianuarie 2017
în forma prezentată.
În continuare, doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău
adresează rugămintea domnului Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, să
preia conducerea lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Am o propunere şi o observaţie, doamna secretar. Când ne solicitaţi
să aprobăm procesul verbal al şedinţei anterioare, am rugămintea ca după
redactarea lui să-l primim pe adresa de e-mail.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„Pe e-mail sau pe hârtie?”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Pe e-mailul personal al fiecărui consilier. Să-l putem citi înainte de a-l
aproba.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
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„Sigur că da, o să îl comunicăm.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Încă o chestiune, dacă solicitările noastre ca şi consilieri au un termen
de rezolvare, de a primi materialele pe care noi le-am solicitat? Am solicitat
în urmă cu două luni de zile, prezenţa domnului director de la Trans-Bus, nu
a venit până acum. Am solicitat lista cu cele 53 de străzi, cât au costat, cine
le-a făcut, procesul verbal de recepţie, dar nu am primit nimic nici până la
această dată. Deja au trecut 60 de zile. Dacă mai ridicăm probleme sau
dacă nu le mai ridicăm.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„Este normal să ridicaţi probleme.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Înainte de a începe şedinţa vă rog să fie convocată d-na Preda
Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, deoarece
am câteva întrebări de adresat. La proiectele doi şi trei de pe ordinea de zi
am nişte nelămuriri şi aş vrea să îi adresez câteva întrebări.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„Da, o vom chema.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost introduse trei
proiecte de hotărâre suplimentare, după cum urmează:
1.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale
"Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"
S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind împuternicirea persoanei care va
îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii
Comerciale "Aquafor " S.A. Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a
administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Buzău.
Faţă de ordinea de zi pe care aţi primit-o a fost retras, la solicitarea
domnului primar, următorul proiect de hotărâre:
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în b-dul
Unirii, lângă blocul C2, micro 3.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune la vot
ordinea de zi cu completările şi modificările aduse care este adoptată cu
unanimitate de voturi.
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XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului
anual de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„V-am rugat să sărim peste punctele doi şi trei.”
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin:
„Aceste proiecte de hotărâre au fost discutate în comisie. Pentru acest
lucru ne vedem în comisii, stimaţi colegi. Nu cred că aveţi nelămuriri
suplimentare. Dacă eraţi prezenţi la comisii, aceste probleme se lămureau.
Dumneavoastră nu participaţi.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Eu nu fac parte din această comisie. Am făcut nenumărate cereri şi nu
m-aţi invitat niciodată.”
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin:
„Puteţi participa domnule consilier. Nu vă opreşte nimeni. Programul
comisiilor de specialitate este public, îl găsiţi afişat pe site-ul primăriei.
Putem să ne vedem oricând. Nu i se interzice nimănui să vină şi să
discutăm asupra oricărui proiect de hotărâre pe care dorim să-l adoptăm. Vă
mulţumesc.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de
acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una
din persoanele majore apte de muncă din familiile, beneficiare de ajutor
social;
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Doamna Preda, aş avea două întrebări pentru dumneavoastră. Ştiu
că vă ocupaţi de asistaţii sociali pe care îi trimitem să muncească la
Societatea Comercială R.E.R. Ecologic Service S.A. Buzău şi la Societatea
Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău. Spuneţi-mi dacă se contabilizează
undeva aceste ore, valoric vorbind, nu ca şi număr de ore, valoarea
lucrărilor. Ne interesează valoarea lucrărilor pe care o prestează aceşti
lucrători.”
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Doamna Preda Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului:
„Da. Vine separat factură. Răspunsul este da.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Cine facturează? Societatea Comercială R.E.R. Ecologic Service S.A.
Buzău? Presupun că vin cu o situaţie de lucrări pe care o execută. Şi astăzi
am văzut, la deszăpezire, încă mai sunt. Sunt echipe mixte, RER şi cei
asistaţi sociali. Nu cumva Primăria plăteşte inclusiv la RER, lucrări executate
de oamenii noştri?”
Doamna Preda Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului:
„Nu. Am să merg la birou şi am să vă explic exact modalitatea de a nu
încurca lucrurile. O să vă spun exact. Sunt suprafeţe separate.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Lucrările sunt separat, cele executate de noi, adică de oamenii
primărie şi cele executate de Societatea Comercială R.E.R. Ecologic
Service S.A. Buzău?”
Doamna Preda Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului:
„Da.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Vă mulţumesc.”
Doamna Preda Anişoara, şef Serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului:
„Când aveţi timp vă rog să veniţi să vă explic exact situaţia. O să vă
pun la dispoziţie toate materialele.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Vreau să-mi puneţi la dispoziţie toate materialele, ca nu cumva noi să
plătim. Noi să muncim şi cei de la Societatea Comercială R.E.R. Ecologic
Service S.A. Buzău să beneficieze. Vă mulţumesc frumos.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Am o observaţie şi o propunere. În programul de acţiune al Societăţii
Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, apare perioada de execuţie, lunar.
Dau un exeplu, golirea coşurilor de gunoi, să nu se înţeleagă a se face
lunar. Eu aş propune să se facă permanent, ca să nu fie o chestiune de
interpretare în legătură cu acţiunile respective, mă gândesc. Să nu se
înţeleagă că fac o dată pe lună, ci permanent. Dumneavoastră ca şi
primărie, să acţionaţi sau să daţi comandă, aceasta trebuie să fie
responsabilitatea lor.”
Domnul consilier Murluleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Poate să fie şi de două ori pe lună.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
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„Eu am spus permanent ca să intre în atribuţiile lor.
Domnul consilier Murluleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Dacă spunem permanent ar însemna în fiecare zi.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„De câte ori este nevoie. Nu o să-l golească dacă este gol.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea planului
de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul
2017 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de
Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău;
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Domnule preşedinte daţi-mi voie să mă abţin la acest proiect de
hotărâre. Dacă colegii doresc să detaliez acest proiect, cu mare drag aş dori
să-l prezint, deoarece s-a ridicat problema că nu se ştie despre ce este
vorba. Domnilor colegi, acest proiect de hotărâre se aprobă în fiecare an,
este o procedură pe care aţi mai constatat-o şi în alţi ani şi aş dori să vă
spun ce implică regulamentul de funcţionare. Persoanele apte de muncă
constatate din punct de vedere medical, care nu au venituri, pentru şederea
în Centu sunt obligate să presteze un număr de 5 ore de muncă în folosul
comunităţii. Persoanele care au venituri, plătesc 30% din veniturile pe care
le obţin. Poate întrebaţi unde este făcută prestarea serviciilor. Noi am ales
Societatea Comercială “Pieţe, Târguri şi Oboare” pentru că are o suprafaţă
destul de mare în care îşi pot desfăşura activitatea. Menţionez că numărul
persoanelor fără adăpost este foarte mic, a persoanelor care sunt apte de
muncă, nu au venituri şi merg la muncă în folosul comunităţii. Mulţumesc.
Dacă mai sunt şi alte întrebări vă răspund cu mare drag.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Să înţelegem că documentul are doar caracter formal? Ș tiu că legea
obligă, dar îmi pun întrebarea, cum aţi putea dumneavoastră, în
eventualitatea în care aceste persoane nu vor să participe?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă explic imediat. Atunci când a fost aprobat noul Regulament de
organizare şi funcţionare al Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru
Persoane Adulte fără Adăpost, măsură impusă de Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), conform Ministerului Muncii,
dumneavoastră aţi refuzat să-l aprobaţi. Dacă l-aţi fi citit, aţi fi văzut că cei
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care nu se prezintă şi au două absenţe nemotivate la muncă în folosul
comunităţii, sunt daţi afară din Centru.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Indiferent de vreme?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Nu are nici o legătură una cu alta.”
Domnul consilier Bănică Nicu Liviu:
„Îi ţinem afară în frig?”
Domnul consilier Barbu Ion:
„În momentul în care i-am adunat după străzi, îi trimitem la muncă şi îi
punem să dea zăpada. Eu nu spun că până la urmă acest plan de acţiuni nu
trebuie aprobat, este corect. Mă întreb dacă are eficienţă.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Îmi permiteţi să vă răspund. Dacă ar fi fost cunoscut Regulamentul de
organizare şi funcţionare, aţi fi văzut că este una, a acorda servicii sociale şi
alta, atunci când instituţiile statului ne obligă să adăpostim şi să cazăm
persoanele adulte fără adăpost când există vreme rea. Situaţia se impune
doar pe perioada rece a anului, la ceea ce spuneţi dumneavoastră. Serviciile
sociale se acordă pe toată perioada anului. Pentru a acorda un serviciu
social şi a benefecia de tot pachetul de servicii sociale se impune o anumită
procedură, de la anchetă socială, până la avizarea domnului primar.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Încă o întrebare. În Regulamentul dumneavoastră de funcţionare,
articolul şase, paragraful (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale
furnizate de Centrul de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost
au următoarele drepturi: lit. b, să participe la procesul de luare a deciziilor în
furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia
socială care li se aplică. Punctul lor de vedere îl avem?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă referiţi al asistaţilor?”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Un proces verbal cu ei există? Punctul lor de vedere la propunerile
dumneavoastră îl avem?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Atunci când ei ajung la Societatea Comercială “Pieţe, Târguri şi
Oboare” sunt instruiţi.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Eu mă refer la cu totul altceva.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Ascultaţi-mă, vă rog.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Eu mă refer dacă ei au luat la cunoştinţă, dacă decizia s-a luat
împreună cu ei?”
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Domnul consilier Lambru Daniel:
„Regulamentul cadru nu este un regulament făcut de noi, ci este o
anexă, o normă, un model impus de Ministerul Muncii. Aceste drepturi şi
obligaţii să ştiţi că nu noi le-am stabilit.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Aceştia ar trebui să fie prezenţi la luarea deciziilor, sau măcar să
avem punctul lor de vedere.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Aceste decizii se iau în cadrul unităţii, nu în cadrul Consiliului Local.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Până la urmă pe perioada de vară cam câte persoane sunt, ca să
vedem dacă discuţia are sau nu sens.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Depinde, în alţi ani erau în Centru, între 5-15 persoane. Numărul lor
variază foarte mult.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Dintre aceştia câţi ar fi apţi de muncă?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Îmi este foarte greu să vă dau un număr acum, dar vă pot spune o
medie pe an, maxim 10 persoane.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Din 15 persoane, 10. Este un procent bun.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Nu, am zis o medie raportată la capacitatea de 25 de locuri pe care o
are Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără
Adăpost din municipiul Buzău.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Încă o întrebare, domnule director. Cine ne dă nouă avizul că este o
persoană aptă de muncă? Spre exemplu, dumneavoastră aveţi în Centru o
persoană care se numeşte Bivolaru Gheorghe de 89 de ani, mă înşel? Din
informaţiile mele este acolo.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Nu, este o persoană care vine, pleacă, nu este un beneficiar numit
asistat social.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Dacă vine acolo în Centru şi îi propuneţi să meargă la muncă la
Societatea Comercială “Pieţe, Târguri şi Oboare” şi el refuză, nu îl mai
primiţi în Centru cu toate că este un om bătrân?”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Faceţi confuzie, vă repet, dacă aţi fi cunoscut Regulamentul de
funcţionare şi l-aţi fi citit atunci când a fost supus aprobării, aţi fi cunoscut
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diferenţa între beneficiar de servicii pentru perioada în care este adăpostit şi
termenul de asistat social. Este o diferenţă foarte mare.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Haideţi să ne înfometăm şi nu o să îl mai numim Centru de Zi, ci o să
punem exact eticheta care a pus-o Hitler la Auschwitz.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Cred că ne îndepărtăm foarte mult de la subiect. Îmi pare rău, eu am
încercat să vă răspund.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Vă rog dacă mai aveţi vreo întrebare.”
Domnul consilier Ioniţă Victor - Ştefan:
„Stimate coleg, faceţi afirmaţii fără acoperire. Nu puteţi să aruncaţi cu
vorbe, faţă de un serviciu social care este de mare valoare pentru municipiul
Buzău. Nu aţi înţeles nimic din ceea ce a spus domnul director, şi anume,
diferenţa dintre asistat social şi beneficiar de prestaţii.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Dacă îi vom trimite la muncă, în frig şi ger, aceştia nu se vor duce la
muncă, vor pleca din Centru şi îi vom găsi pe străzi sau în canale.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Ideea este următoarea, înainte de a fi discutate, proiectele trebuie
studiate foarte bine. Dacă am studia foarte bine proiectul, Regulamentul şi
ceea ce a spus colegul nostru, am înţelege care este diferenţa.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Când a fost supus proiectul de hotărâre, nu aţi avut nici o întrebare.
Este exact aceeaşi speţă. Vă repet, diferenţa dintre o persoană nevoiaşă
care este adăpostită şi un asistat social este foarte mare. Vă rog să citiţi cu
atenţie ce înseamnă, pentru a putea discuta în cunoştinţă de cauză. Nu este
nimeni trimis la Auschwitz, ba din contră, dacă v-aţi informa aţi primi nişte
recenzii foarte bune.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14
voturi pentru, 7 abţineri (Lambru Daniel, Ionescu Constantin, Ion Viorel,
Roşioru Silviu – Laurenţiu, Barbu Ion, Bănică Nicu – Liviu, Vlad George
Aurelian) şi 2 voturi împotrivă (Barbu Liviu Dragoş şi Şerban Nicolae).
XXX
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 tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii publice „Restaurarea Domului Central
din Cimitirul Eroilor municipiul Buzău, judeţul Buzău”;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi
din veniturile realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile
proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi
întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului
Buzău;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Care ar fi valoarea adusă bugetului local până acum şi dacă măsura
de creştere a procentului este o măsură bună, din punctul dumneavoastră
de vedere. Nu ştiu dacă este neapărat pentru şcoli, dar sunt convins că
dacă domnul primar a promovat acest proiect are argumente să ne spună şi
nouă care ar fi argumentele în favoarea majorării.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Un singur argument am, Curtea de Conturi.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Atunci întreb, în anii din urmă nu s-a respectat?”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„Pot să vă spun că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat astăzi, în
primul rând ca să intrăm în legalitate. În mod greşit, în ultimii trei ani,
Consiliul Local de la acel moment, responsabil cu aprobarea unei astfel de
hotărâri, nu ştiu de ce, în mod nelegal a aprobat cota de 20 cu 80%.
Primăria primea 20%, iar şcoala sau instituţia publică care avea în
administrare anumite imobile aflate în patrimoniul municipiului rămânea cu
cota de 80%. Articolul 16, alin. 2 din Legea 213/1998 spune că în mod legal
şi normal, Primăriei trebuie să i se returneze o cotă de maxim 80%. Noi
acum am mers pe 50%, în ideea că vor rămâne ceva bani şi la instituţiile,
şcolile respective sau societăţile primăriei care au în administrare acele
terenuri sau clădiri.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Aş vrea pentru şedinţa următoare, să avem informaţii de câţi bani a
pierdut Primăria Buzău, datorită neluării la timp a unei decizii legale.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„O să vă aducem chiar un extras din raportul Curţii de Conturi,
deoarece şi aceasta, aşa cum spunea domnul primar, a constatat un
prejudiciu din această cauză. O să pregătim pentru şedinţa următoare,
pentru a vă oferi date precise. În consecinţă, acum nu facem decât să intrăm
în legalitate. Acest lucru este cel mai important.”
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Am înţeles, vă mulţumesc.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
articolului 1 din Hotărârea Cosiliului Local nr. 201/2016 privind desemnarea
auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi
Oboare” S.A. Buzău;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Aici, am înţeles că era o problemă în legătură cu numele societăţii.
Întrebarea mea este, şi ar trebui să fiu contrazis, eu am văzut de foarte
multe ori că auditul financiar este realizat la societăţile subordonate primăriei
de această asociaţie sau societate. S-a făcut o selecţie? A avut oferta cea
mai bună? Cum s-a desemnat auditorul financiar? L-am întâlnit din 2010 şi
până acum în 90% din situaţii.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este o întrebare pentru mine?”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu, dar aş vrea să îmi răspundă cineva din executiv.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aceasta este istoria, aşa s-a întâmplat mereu. Este vorba de societăţi,
iar pe măsură ce vom ocupa aceste societăţi, în sensul să redevină ale
buzoienilor, cum este Compania de Apă, o să avem mai multe informaţii.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Din rapoartele Camerei de Conturi la un moment dat, cât şi din
rapoartele acestui auditor, reieşea total diferită concluzia. Nu vreau să aduc
vreun prejudiciu societăţii respective, dar pentru mine personal, este un
semn de întrebare.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Vreau să vă spun un lucru. Am încercat cu acest audit. Problema este
că am dispus să interogăm 40 şi ceva de evaluatori, până la urmă s-au
înscris şapte şi a câştigat tot cel de dinainte. A trebuit să-l acceptăm.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Practic prin acest proiect facem o modificare.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Asta am şi spus.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Atunci când a fost numit trebuia să vedem ce este cu el.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind realizarea unui
schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în
regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi
rămase vacante pe perioada exploatării acestora;
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Aş vrea să fac câteva precizări, domnule preşedinte. Atât acest
proiect de pe ordinea de zi cât şi proiectul de hotărâre numărul opt se referă
la locuinţele ANL. Vreau să vă fac precizarea stimaţi colegi, că în condiţii de
maximă transparenţă şi legalitate, la acest moment la Primăria Municipiului
Buzău nu mai există nici o solicitare de locuinţă ANL. Fac un apel, am
soluţionat absolut toate solicitările, dacă se va elibera vreun apartament sau
vreo garsonieră din blocurile ANL, în acest moment, noi nu avem cui să o
repartizăm. Există o cutumă, cum că nu există locuinţe pentru tineri. Este
posibil ca în următoarele săptămâni să se elibereze noi locuinţe şi noi nu
mai avem solicitări din partea buzoienilor.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Puteţi publica pe site-ul primăriei.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Am vrut să fac această precizare deoarece este prezentă şi presa la
această şedinţă a Consiliului Local.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În urma verificărilor pe care dumneavoastră le-aţi făcut, s-au constatat
situaţii în legătură cu cei care stau şi cei care nu stau în aceste locuinţe?”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Sunt situaţii care se încadrează în limitele legale. Avem şi situaţii cu
ofiţeri plecaţi în teatrele de operaţii în Afganistan, Iran, însă ei fac dovada
prezenţei în locuinţă pentru anumită perioadă de timp şi se încadrează în
prevederile legale. Şi eu am primit reclamaţii din partea unor cetăţeni, cum
că la un apartament dintr-un anumit bloc nu locuieşte nimeni.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Sau poate fi închiriat.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Exact. Nu avem această dovadă. Eu nu pot să intru în locuinţă în mod
abuziv, dacă persoana respectivă, titularul contractului nu este acasă.
Acesta a prezentat la Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ acte
doveditoare prin care nu este prezent într-o anumită perioadă.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind încheierea în formă
scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1,
strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat 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.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat în
strada Piaţa Teatrului;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea aprtenenţei
la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău,
strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35 A;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării
către cetăţeanul Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada
Nicu I. Constantinescu nr. 148, cartier Orizont;
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Nu este rău că s-a declanşat această avalanşă, este bine că cetăţenii
Buzăului doresc să devină proprietari. Problema se pune în felul următor, şi
vă rog să consemnaţi de fiecare dată când discutăm aceste proiecte privind
cumpărarea terenurilor din cartierul Orizont, să consemnăm că noi cerem şi
dumneavoastră confirmaţi că nu are problemă acest teren din punct de
vedere juridic. Punctual pentru fiecare în parte, sau astăzi înainte de a
supune la vot cele patru proiecte, sau câte sunt cu acelaşi caracter, că acel
teren nu are o problemă din punct de vedere juridic. Noi vom aproba,
deoarece mi se pare corect să aprobăm, aşa cum am făcut-o şi pentru alţii,
dar să consemnăm că dumneavoastră, cei din primărie care ştiţi şi aveţi
obligaţia să respectaţi legalitatea şi în ceea ce priveşte hotărârile adoptate
de noi, că aceste terenuri nu au o problemă cu legea.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Sunteţi de acord stimaţi colegi?”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Dar nu a spus nimeni absolut nimic.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„În rapoartele viitoare se va consemna că nu sunt probleme.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„În mod explicit.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării
către cetăţeanul Vlad Cosmin - Mihai a terenului proprietate privată a
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul
Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 68, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării
către cetăţeanul Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada
Nicu I. Constantinescu nr. 66, cartier Orizont;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării
către cetăţeanul Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul
Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 8, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului
urbanistic zonal, "Restaurarea, conservarea şi modernizarea Centrului
Turistic şi Cultural de Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40,
municipiul Buzău, judeţul Buzău (fostul Spital „I. C. Brătianu”), municipiul
Buzău, judeţul Buzău";
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri prezentarea Raportului Direcţiei de Asistenţă
Socială nr. 483/2017 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav angajaţi de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Buzău în perioada 01.07.2016 - 31.12.2016.
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Prezentarea Raportului Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 483/2017 privind
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi de
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău în perioada 01.07.2016 31.12.2016 nu se votează, se ia doar act că v-am adus la cunoştinţă
această prezentare.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor
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Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale "Prestcom
Serv" S.A. Buzău;
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Cine a propus aceşti reprezentanţi?”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Vreau să vă fac o mică precizare. Într-o hotărâre anterioară, în anul
2016, am fost votat de dumneavoastră în unanimitate, să reprezint Primăria
la cele patru societăţi subordonate acesteia. Legea nr. 111/2016, care
aprobă O.U.G. nr. 109/2011, la articolul VII a venit cu o modificare şi spune
că pot reprezenta la maxim două societăţi. Din acest motiv a trebuit să
revenim cu alte proiecte pentru a se respecta legea.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Asta în mandatul trecut?”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Nu în mandatul trecut.”
Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău:
„În acest mandat.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Eu sunt consilier din iunie 2016. Vă pot da şi hotărârea din iulie. Am
fost votat în unanimitate şi văd că nici nu ştiţi despre ce este vorba, domnule
consilier.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Eu ştiu despre ce este vorba, din acest motiv v-am spus.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Este Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2016, dacă vreţi să o
consultaţi.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„V-aţi băgat acolo, v-aţi bagat în toate, dar asta este.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este fără bani, domnule Roşioru. Altfel vă puneam pe
dumneavoastră.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentanţilor
municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale
"Urbis-Serv" S.R.L. Buzău şi a Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi
Oboare" S.A. Buzău:
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Murguleţ Vasile: 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţineri.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentanţilor
municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale
"Prestcom Serv" S.A. Buzău:
Hudiţoiu Bogdan - Florin: 21 voturi pentru, 2 abţineri.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind împuternicirea
persoanei care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea
Societăţii Comerciale "Aquafor " S.A. Buzău;
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind împuternicirea persoanei
care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii
Comerciale "Aquafor " S.A. Buzău:
Pascu Carmen: 22 voturi pentru, 1 abţinere.
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei
de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot.
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Vreau să fac o precizare, tot prin Hotărârea Consiliului Local nr.
115/2016, unde am fost şi eu numit la cele patru societăţi s-a numit şi
comisia respectivă. Între timp o parte din membrii comisiei nu mai lucrează
în primărie. Am revenit cu o nouă Hotărâre pentru a completa această
comisie.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind constituirea comisiei de
selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Buzău:
Apostu Ionuţ - Sorin, preşedinte: 23 voturi pentru.
Neder Andrei, membru: 23 voturi pentru.
Gâlcă Amalia Justina, membru: 23 voturi pentru.
Iordache Garofiţa, membru: 23 voturi pentru.
Manolache Maria, membru: 23 voturi pentru.
Isbăşoiu Marcel, secretar: 22 voturi pentru şi 1 abţinere.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Domnul consilier Barbu Ion:
„Am două probleme de ridicat. În primul rând, a devenit o practică ca
în toate comisiile şi consiliile de administraţie să nu fie propuneri făcute şi
din partea opoziţiei. Algoritmul politic obligă până la urmă Consiliul Local să
aibă reprezentare din toate partidele. Mi s-ar părea corect, deoarece astăzi
nu ar fi avut nici un sens, să modificăm aceste buletine de vot, doar de
dragul de a arăta ceva. Vrem, la modul cel mai serios, ca atunci când se fac
aceste propuneri să fie chemaţi reprezentanţii atât ai consilierilor sau ai
partidelor de la nivelul nostru, să discutăm acele propuneri. Dacă ele sunt
aprobate aşa cum le propuneţi dumneavoastră în comisii, nu mai avem ce
discuta. Dar corect ar fi, ca atunci când se fac aceste propuneri să se
respecte şi legislaţia privind algoritmul politic. În al doilea rând, s-a retras
proiectul de hotărâre privind parcările. Motivele le-am auzit.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Nu s-a retras, a fost suspendat.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„S-a suspendat pentru a fi îmbunătăţit.”
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Suspendat. Întrebarea mea este, are dreptul altcineva în afara
Consiliului Local să suspende o Hotărâre a Consiliului Local?”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Instanţa.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Este suspendată activitatea de atribuire a parcărilor, nu Hotărârea.
Aceasta este în vigoare.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Asta pe care am votat-o noi.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„O vom lansa din nou în dezbatere publică. Ea s-a aplicat pentru
atribuirea primelor două parcări.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnul Barbu a întrebat de ce nu se continuă sau nu se suspendă.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Deoarece am avut foarte multe sesizări.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Era normal ca cine a hotărât, tot acela să şi suspende.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Trebuie să studiem.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„De acord, dar era foarte bine ca pe ordinea de zi să avem hotărârea
de suspendare a acestui proiect.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Hotărârea nu este suspendată.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Am mandatat pe cel care să se ocupe, nu noi ne mai ocupăm.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Hotărârea rămâne în vigoare, doar Regulamentul va suferi modificări.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Trebuie să-l supunem aprobării Consiliului Local. Trebuie să fim atenţi
cu toţii, deoarece l-am discutat şi împreună aici.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„După părerea mea, dacă am fi avut un pic mai multă atenţie la acel
moment, au fost nişte propuneri. Poate că nu toate erau bune, dar trebuiau
luate în vedere la acel moment.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Orice modificare adusă proiectului trebuie aprobată.”
Domnul Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„El va sta din nou în dezbatere publică, 30 de zile conform procedurii, nu se
pune problema.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
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„Pe masă aţi găsit două reviste. În sală sunt prezenţi şi au participat la
şedinţă domnul general Achim Alstanei, care este preşedintele Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, filiala Buzău. Dânsul ne-a adus
revistele care ne vor îmbogăţi din punct de vedere cultural.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Vă mulţumim.”
Domnul general Achim Alstanei:
„Domnule primar, domnilor viceprimari şi nu în ultimul rând domnilor
consilieri, sunt prezent alături de colaboratorul meu, prim-vicepreşedintele
comandorul Niţă, deoarece la punctul patru a fost un proiect de hotărâre
care ne interesa în mod direct. Pentru că a trecut acest proiect, a fost
aprobat în unanimitate, eu vreau să vă mulţumesc frumos. Acum vom trece
la treabă, domnul primar este cel care va hotărâ în continuare cum vor
merge lucrările.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Tot Consiliul Local, deoarece trebuie introdus în buget.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim.”
XXX
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:
„Mai avem o cerere, a domnului Dragoş Ştefan Cociş care dorea să
prezinte calitatea apei pe care o primeşte de la furnizorul local Compania de
Apă S.A. Buzău. Nu este în sală.”
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu:
„Poate veni oricând pentru a face această prezentare.”
XXX
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

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Diana Mariana Pavel
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