ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26 mai 2017, orele 10,00, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 692 din 22mai 2017, a fost
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 20 consilieri din totalul celor 23
membri ai consiliului local în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier Ioniţă Victor
– Ştefan, Lazăr Iulian – Sorin şi Vasile Murguleţ.
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:
- Lucian Foca;
- Benone Sinulescu;
- Eugen Mănăilă;
- Ion Tăbăcaru;
- Alstani Achim;
- Costel Vînătoru;
- Ching Ling (Clement) Hung;
- Lucian Sălcuţan, avocat;
- Gubandru Aurel, director economic al Regiei Autonome Municipale„R.A.M.”
Buzău;
- Cristea Georgeta, şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Buzău;
- Androne Florea, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău;
- Serban Emil, inspector în cadrul Serviciului Administrare şi Verificare Fond
Locativ;
- Iordache Garofiţa, şef Birou Comerţ şi Transporturi Locale;
- Ceauşel Cristian Ştefan, consilier primar;
- Nicolescu Dan Alexandru, consilier primar;
- Dumitru Filip Sebastian, 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:
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1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE
ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de
Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de
Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de
Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru
ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi atribuţiile
specifice funcţiei de administrator public;
5.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unuimandat special doamnei
Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor
Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale
Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de
12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără
plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului
Buzău, aduse ca aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale UrbisServ S.R.L. Buzău;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016
ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturall în vederea finanţării şi realizării în comun
a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău – Buzz
CEE – ediţia a II-a, 4 - 9 iulie 2017”;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea finanţării şi
realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul internaţional de
muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI
MUGURI NOI”, ediţia a VI-a, 23 - 25 iunie 2017;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia "Ivan Patzaichin – Mila 23" în vederea finanţării şi
realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă Rowmânia/
România naturală văzută din barcă"– ediţia a I-a, 8 - 9 iulie 2017”;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru
finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de
acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru
finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de
proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare
şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate;
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14.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi de
soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul
municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de
interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii;
15.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret,
construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul
Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă,
arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului
Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”;
17.- proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii,
cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor Filiala Buzău;
18.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a
energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în
scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum;
19.- proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie la transportul
de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale
Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău;
20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1,
modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului
Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din
proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi
reglementarea juridică a terenurilor aferente;
21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere
nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv
„Tenis Club” Buzău;
22.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat pe
strada Transilvaniei, nr. 5 către Poliţia Locală a municipiului Buzău, pentru sediu;
23.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii
parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru curtea
bisericii şi activităţi de binefacere;
24.- proiectul de hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu
gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta
complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu,
pentru secţia de şah;
25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;
26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă;
27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate,
pentru colectarea deşeurilor menajere;
28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom România Communications
S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter;
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29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de 7.064,00 m.p.,
situat pe şoseaua de centură, Tarlaua 61;
30.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr
cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A;
31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate
privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent
imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „FRET
COM” S.R.L. Buzău;
32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 164, cartier Orizont;
33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Badea
Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 25,
cartier Orizont;
34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stana
Cristel a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă
de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier
Orizont;
35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Moiseanu Cristinel Felici a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 160, cartier Orizont;
36.- pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Corciu Mariana a terenului
proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în
municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont;
37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Lupan
Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii şi
accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc
A1, limitrof apartamentului 4;
38.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie - august 2017;
39. - alte probleme ale activităţii curente;
XXX
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.
692 din 22mai 2017, apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 20 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 11mai 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.
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Cu 20 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 11mai2017în forma prezentată.
În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău
adresează rugămintea domnului Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, să preia
conducerea lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea
de zi cu completările şi modificările aduse care este adoptată cu 20 de voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN
DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
“Bună ziua, bine aţi venit! Am alături de mine pe domnul General Foca,
actualul comandant al Forţelor Întrunite, a fost avansat de curând, este cetăţean de
onoare al municipiului Buzău şi ne mândrim cu acest lucru şi pentru că sunt doi
militari propuşi să devină, era sa spun eroi, cetăţeni de onoare ai municipiului
Buzău, dumnealui a ţinut neapărat să fie alături de dumnealor şi de noi. În acelaşi
timp, alături de Eugen Mănăila sunt şi comandanţii dumnealui de la unitatea de
aici, domnul colonel Florescu şi nu mai ştiu cine îl însoţeşte şi alţi militari.
Este un eveniment deosebit pentru noi, pentru tot Buzăul, pentru că aceşti oameni
împreuna şi cu Benone Sinulescu care este propus ca Omul Anului 2016-2017, că
ne-am propus să alegem în fiecare an Omul Anului până în 2020 aşa, cel puţin.
Sunt oameni care au mişcat acest oraş şi în continuare fac acest lucru. O să iau
foarte pe scurt pe fiecare, după care o să conduci tu şedinţa.
Deci începem cu Benone Sinulescu, o legendă vie a muzicii populare româneşti.
Este un om care are merite deosebite, cel puţin pentru numele ăsta de Buzău.
Când zici Benone Sinulescu zici Buzău şi e un lucru extrem de important, pentru că
a adus o imagine extraordinar de importantă pentru oraşul şi judeţul Buzău. Îi
doresc de acum multa sănătate, în această săptămână a facut şi 80 de ani, dar nu
este importantă vârsta ci anii extrordinari peste 60, pe care i-a depus pentru artă,
pentru cultură, pentru Buzău. Mulţumim foarte mult.
A doua propunere ca cetăţean de onoare este domnul Costel Vînătoru, care nu am
cum să prezint ce a făcut că e de 18 pagini, ar trebui să stăm vreo 3-4 ore să citim
ce a făcut în această viaţă, un om absolut extrordinar. Toată lumea îl cunoaşte ca
cercetător legat de dezvoltarea agriculturii româneşti, dar este şi preot, în viaţa
privată este şi artist şi om de afaceri daca ţinem cont că staţiunea de cercetare
legumicolă are şi cifră de afaceri, noi am trecut la ce categorie este, deci domnul
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Costel Vînătoru este propus pentru toate categoriile posibile: şi om de cultură, şi
om de afaceri şi cercetător şi profesor şi preot. Foarte important, am rămas foarte
surprins pentru că nu ştiu de această vocaţie a dumnealui, am aflat de curând,
respectiv de anul trecut, sau de acum 2 ani. Mulţumesc foarte mult şi dumnealui.
Domnul Clement, cum ştie toată lumea Ching Ling Hung, este omul de afaceri care
a făcut pentru Buzău extraordinar de mult. A creat in jur de 4000 de locuri de
muncă până în acest moment în trei fabrici în Buzău, a devenit cel mai important
jucător de pe piaţa de reciclare din Uniunea Europeană, cu sediul la Buzău, un
investitor străin deosebit care şi ajută în plan social PIB-ul naţional cu mulţi bani
dar şi cu multă inspiraţie în a promova valori şi valori buzoiene. Este un privilegiu
pentru mine să-l avem aici şi sper să avem implicarea dumnealui pentru că a facut
pentru Buzău extraordinar de mult şi face extraordinar de mult pentru oraşul nostru.
Domnul General Alstani este o legendă vie, al doilea general de paraşutism după
celebrul general Baştan, dar este foarte important în momentul ăsta, dumnealui
probabil este numărul 1 în România în ceea ce priveşte cultul eroilor, că este într-o
organizaţie care se numeşte Regina Maria are mai puţină importanţă, dar face
nişte lucruri minunate, pentru că nu trebuie să uitam că această ţară are nişte eroi
pe care trebuie să-i cinstim, ieri a fost Ziua Eroilor şi aceşti oameni au facut ca
România să fie ceea ce este astăzi şi noi trebuie să demonstrăm că suntem români
în sensul să muncim mult mai mult şi mult mai dedicaţi să ne schimbăm ţara,
cinstind în acest fel şi eroii.
O altă propunere venită din domeniul artei este domnul Ion Tăbăcaru, un om
extraordinar care a creat o imagine Buzăului mult mai bună decat este Buzăul în
momentul asta. Un artist desăvârşit, un profesionist, lucrează de peste 40 de ani în
acest domeniu şi merită tot respectul nostru.
Ultimul dar nu cel din urmă, este domnul Eugen Mănăilă, domnul subofiţer care a
făcut fapte eroice în Afganistan, dar face şi acum nişte lucruri extraordinare pentru
România şi pentru Armata Română şi am fost foarte surprins, nu ştiam personal, a
primit recomandare din partea domnului General Nicolae Ciucă, şeful Statului
Major al Armatei Române şi acest om, vorbesc de domnul General Ciucă nu face
recomandări gratuite, este un tip foarte exigent şi ne bucurăm că a facut treaba
asta domnul General. Deci l-a împuternicit pe domnul General Foca să fie astăzi
aici, pentru a trimite şi suportul dumnealui fizic, dacă vreţi, în persoana domnului
general Lucian Foca, care a făcut extraordinar de mult pentru Buzău, de aceea a şi
devenit cetăţean de onoare al Buzăului, dar a ţinut o legătură strânsă cu toţi
buzoienii şi ne-a sprijinit şi ne va sprijini în continuare.Dau cuvântul preşedintelui
de şedinţă să trecem la chestii tehnice.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
“Vă mulţumim domnule primar pentru frumoasa prezentare. Aş dori să dau
cuvântul domnilor consilieri. Vă rog domnule Gheorghe.Înca o dată v-aş ruga pe
toţi cei din sală, atunci când vor vorbi colegul nostru vă va da microfonul.Vă rugam
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domnule.Doriţi să parasiţi sala? Domnul Gheorghe a solicitat că nu poate sa mai
rămână, având o problemă personală.
Mai doreşte cineva sa ia cuvântul? Solicităm secretariatului tehnic să
pregătească buletinele de vot pentru desemnare.”
Domnul consilier Constantin Florescu, preşedintele comisiei de validare:
„Îmi permiteţi, comisia de validare a voturilor a constatat în urma numărării
voturilor următorul rezultat: pentru domnul Eugen Mănăilă au fost 19 voturi da, 4
voturi anulate, pentru domnul Ion Tăbăcaru 17 voturi da, 2 voturi nu, 4 voturi
anulate, pentru domnul Alstani Achim 16 voturi da, 3 voturi nu, 4 voturi anulate,
pentru domnul Costel Vînătoru 18 voturi da, 1 vot nu, 4 voturi anulate, pentru
domnul Ching Ling Hung 19 voturi da, 4 voturi anulate, pentru domnul Benone
Sinulescu 18 voturi da, 1 vot nu, 4 voturi anulate.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumesc domnule preşedinte. Stimaţi consilieri, supun votului
dumneavoastră întregul proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Vă mulţumesc. Doresc să invit stimaţii câştigători la pupitru pentru a
spune câteva cuvinte. Domnul Benone Sinulescu, vă rog domnule.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
Domnul Sinulescu Benone:
„Am mai multe emoţii decât atunci când am intrat în studio să fac o
înregistrare, pentru că atâtea personalităţi n-am mai văzut de mult în jurul meu şi
vreau să aduc umilele mele mulţumiri Primăriei Buzău. Eu sunt buzoian, eu vin din
locurile astea şi vreau sa paşesc pe unde au paşit mama mea si tatăl meu, chiar
ieri am fost la mormântul parinţilor mei. Iubesc toate locurile, iubesc foarte mult
oamenii din zona. Or fi şi oameni care sunt împotriva acestui lucru pe care îl
săvârşim noi astăzi şi mâine, dar nu contează, ar fi prea de tot ca toată lumea sa
zică bravo, e un lucru minunat şi să aplaudăm. Nu, dimpotrivă e bine să fim cât mai
corecţi şi să ştim ce facem în continuare. Vă iubesc şi vă doresc din suflet să aveţi
parte numai de sănătate, fericire, belşug, să fie pace! Vă iubesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Îl invităm pe domnul Costel Vînătoru.”
Domnul Vînătoru Costel:
„Sunt emoţionat, în acelaşi timp onorat de acest titlu. Acest titlu sigur aduce
bucurie dar în acelaşi timp înţeleg că şi multă responsabilitate şi posibilitatea de a
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duce Buzăul acolo unde merită şi sigur de a reprezenta cu cinste Buzăul. Aş vrea
să spun că am avut un cumul de participări la congresele internaţionale unde am
participat, mă gândesc la ultimul congres din Australia, la Brisbane, unde am
prezentat două lucrări ştiinţifice şi acolo a apărut SCDL Buzau. Şi vreau să spun că
una dintre lucrări a fost foarte mult apreciată şi publicată în cea mai înaltă,
prestigioasă revistă de ştiinţă din domeniul agriculturii. Sigur, aş putea spune
multe, dar vreau ca în continuare să fac ce-mi stă în putinţă, aşa cum am spus,
pentru Buzău şi cu această ocazie vreau să-i mulţumesc domnului primar, vreau să
mulţumesc consilierilor, Consiliului Local care iată m-au votat pe mine cetăţean de
onoare, şi sigur colectivului care lucrează împreună cu mine şi care m-a ajutat să
obţin rezultate şi sper ca pe viitor să reprezint cu cinste, aşa cum am spus, Buzăul,
să fim mândri de acest oraş şi de judeţul nostru. Dumnezeu să vă dea sănătate şi
sigur să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră!”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim. Invităm pe domnul Clement.”
Domnul Clement (Hung Ching Ling):
„Încă nu vorbesc foarte bine română, dar o să încerc. Stimate domnule Primar,
stimaţi invitaţi. Este o mare onoare să fiu numit cetăţean de onoare al oraşului
Buzău. Din experienţa din viaţa de 20 de ani aici, am învăţat că pentru a fi cetăţean
bun este esenţial să fiu un soţ bun şi un tată bun. Să fiu onest in relaţie cu ceilalţi,
credincios, prieten şi partener bun de afaceri. Mi-am propus să respect aceste
virtuţi, până în ziua în care voi închide ochii. Momentul meu de glorie nu aparţine
doar mie ci şi acelor eroi nenumiţi care m-au acceptat să aduc valoare adăugată
societăţii noastre. Mă consider un vizionar, în Buzău, în România. Sunt foarte
recunoscător că pot să dedic fiecare secundă a vieţii mele pentru a face lucrurile
mai bune pentru dumnneavoastră. Au mai rămas puţine de zis, dar multe de făcut.
Mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici, vă iubesc pe toţi. Cred că sunt buzoian
şi suntem acasă.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim. Invităm pe domnul Achim Alstani.”
Domnul Alstani Achim:
„Domnule Primar, domnilor Viceprimari, domnilor Consilieri. Vă mulţumesc
pentru încrederea acordată astăzi în această zi mare pentru mine, şi la o zi după
ce am împlinit 85 de ani, sunt profund emoţionat şi vreau să mulţumesc pentru
încrederea acordată şi sper ca acest titlu de cetăţean de onoare al Buzăului să mă
ambiţioneze pentru că mai am un drum de străbătut în activităţile pe care le
desfăşor [...] şi după ce am trecut in rezervă cred că toţi care suntem prezenţi aici
m-aţi văzut că m-am implicat în multe şi foarte multe activităţi. Sunt convins că aşa
cum eu am reuşit să ajung la această etate şi îmi doresc să mai activez pentru a
8

ajuta acest frumos municipiu Buzău, cu toţii sperăm ca oraşul nostru, judeţul nostru
săfie unul dintre frumoasele judeţe ale ţării. În ceea ce priveşte activitatea pe care
o desfăşor de 10 ani ca preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, să ştiţi că
m-am implicat în multe probleme, nu e timpul ca să vi le redau pe toate, dar toate
au fost foarte importante şi am ajutat ca Municipiul Buzău şi Judeţul Buzău să fie
unul dintre primele judeţe care sărbătoreşte aşa cum se cuvine eroii neamului. Să
ştiţi că Buzăul chiar dacă este mai mic poate decât alte judeţe are 135 de
monumente pentru eroii neamului românesc, are 87 de obeliscuri, 80 de troiţe pe
tot teritoriul judeţului Buzău, şi dacă treceţi pe Valea Buzăului găsiţi acolo în fiecare
localitate câte o cruce închinată în memoria eroilor noştri.
Multe ar fi de spus, mă aşteptam ca şi domnul cetăţean al anului Benone
Sinulescu, ca buzoian şi în prezent ca arădean, vreau să fac şi eu o mică
comparaţie. Eu am fost oltean, dar din 1964 sunt buzoian get-beget. Vă mulţumesc
încă o dată şi sperăm ca în continuare să ne ocupăm de primărie şi de rezultatele
ei, iar primăria, domnul primar, consilierii să-şi îndeplinească aşa cum şi-au dorit
obiectivele pe care le-am propus. Îi mulţumesc special domnului primar pentru că
de luni începe lucrarea la Domul din Cimitirul Eroilor Buzău. O lucrare foarte mare,
costisitoare, dar aş vrea să mă repet, cimitirul este poate la prima vedere mic aşa
cum se vede, dar este cel mai mare cimitir din România cu militari înhumaţi. Vă
mulţumesc.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim. Invităm pe domnul Ion Tăbăcaru.”
Domnul Tăbăcaru Ion:
„Domnilor consilieri vă mulţumesc pentru încrederea acordată, domnule
Primar vă mulţumesc încă o dată pentru încredere. Pentru că este vorba de un
fotograf şi în general părerea oamenilor despre o asemenea profesie este uneori
exagerată, nepotrivită dacă vreţi, haideţi să vă expun câteva lucruri despre ce sau
cine sunt eu. 53 ani de activitate în domeniul fotografiei, nu a fost profesie, de 24
de ani sunt membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, de 8 ani sunt
singurul buzoian care a obţinut titlul de artist al Federaţiei Internaţionale de Artă
Fotografică, care este for mondial şi de 9 ani sunt artist al Federaţiei Braziliene de
Fotografie şi Film. 27 de expoziţii personale, aproximativ 60 de expoziţii in
străinătate pe tot ce înseamnă mapamond, de la Kyoto, Japonia până în Argentina.
Sunt printre puţinii fotografi români care au participat la o cupă mondială, California
2007, şi de asemenea printre puţinii fotografi români care au participat la doua
reuniuni [...]. Sunt de 21 de ani fotograf [...] sunt colaborator la Centrul Judeţean de
Cultură şi Artă, printre puţinii fotografi de teatru din ţară care ştiu ce se întamplă pe
scena unui teatru şi dacă bunul Dumnezeu îmi acordă timpul necesar pentru a face
tot ce este omeneşte pentru a scoate în evidenţă Buzăul, şi apropo de Buzău, am
făcut parte din cele mai importante fotocluburi din ţară [...] în asemenea fotocluburi
am avut cel puţin 20 de imagini cu Buzăul cu momentele cele mai importante. Şi
spre opinia mea, în Pakistan, la Islamabad, au fost vizitate asemenea expoziţii de
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doi ex-preşedinţi ai României. Eu zic că am făcut şi voi face în continuare multe
lucruri deosebite pentru Buzău. Mulţumesc pentru încredere.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim, invităm pe domnul Eugen Mănăilă.”
Domnul Mănăilă Eugen:
„Domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor şi doamnelor consilieri, vă
mulţumesc foarte mult pentru votul acordat. Astăzi este o zi foarte mare pentru
mine în calitate de cetăţean al oraşului Buzău, este un moment înălţător.
Încrederea acordată de dumneavoastră înfige încă o dată în inima mea acel
sentiment al sacrificiului împlinit şi recunoscut. Dedic titlul meu de Cetăţean de
onoare tuturor camarazilor căzuţi în lupta împotriva terorismului, camarazii mei din
Armata României şi a camarazilor răniţi. Implicarea mea de după anul 2010 în
diferite proiecte de cultură şi sportive au atins în mică parte oraşul Buzău, dar vă
asigur că de acum încolo voi face toate eforturile în care sunt implicat[...] făcând tot
ceea ce pot. Încă o dată vă mulţumesc. Sunt extrem de onorat pentru titlul
acordat.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Domnilor, evenimentul de acordare a diplomelor a luat sfârşit, în curs sunt
următoarele proiecte de hotărâre şi domnul Benone Sinulescu doreşte să ne spună
ceva. Vă rog.”
Domnul Sinulescu Benone:
„Mă suportaţi doar un minut, sper să se poată două, sau poate trei. Vă daţi seama
că la mine a fost o luptă[...] din partea unor domni de aici, apropo de cântecul „Şi-ai
Buzău, Buzău”, creaţia mea de la începuturi, prima mea înregistrare. Vreau să
donez această melodie Primăriei Buzăului, fără nicio pretenţie, pentru că eu nu am
scormonit acest scandal, pur şi simplu UCMR-ul (Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România), lor asta le este meseria şi au descoperit că de ani de
zile [...] cu acest cântec al meu. Eu doresc să donez din inimă domnului primar,
primăriei, tuturor celor care sunteţi buzoieni şi nu numai. Vă iubesc.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Mulţumim mult.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Distinşi invitaţi, avem placerea de a vă invita dacă doriţi să rămâneţi în
continuare în desfăşurarea întâlnirii. Vă mulţumim.Putem începe, da?”
XXX
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului
de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de
Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de
Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de
Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnule preşedinte, proiectul de hotărâre nu-şi poate produce niciun efect
atâta timp cât sunt în vigoare celelalte hotărâri de Consiliu Local de constituire şi
înfiinţare a acestor societăţi în subordinea Primăriei Buzău.Practic, se contrazice
unul cu celălalt şi atunci nu poate produce niciun efect. Încât se dau proiecte de
hotărâri de abrogare a acelor hotărâri de înfiinţare, acestea nu îşi pot produce
efectul.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Doamna Secretar doreşte să vă răspundă la întrebare.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Dacă veţi lectura cuprinsul proiectului de hotărâre, veţi găsi în articolul 19
stipulat faptul că la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte
prevederi contrare, cuprinse în orice acte administrative. Noi nu trebuie să avem în
vedere aşa cum spuneţi dumneavoastră doar hotărârile de înfiinţare, există acte
subsecvente care consacră organigramele, regulamentele de funcţionare, pe de o
parte. Pe de altă parte, dacă în privinţa a 3 instituţii avem hotărâri de înfiinţare
emise de Consiliul Local, în privinţa Cantinei de Ajutor Social vă aduc la cunoştinţă
faptul că ea a fost înfiinţata printr-o decizie a fostului Comitet Popular al Judeţului,
deci nu putem abroga un act pe care nu l-am emis noi. Iată este vorba de Decizia
Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Buzău nr. 14084 din 2001.
Aşa stând lucrurile, personal, ca secretar, am considerat că sintagma “orice alte
prevederi contrare” acoperă toate aceste aspecte.Rămâne ca dumneavoastra să
decideţi, dar vă spun ca nu putem abroga ceva ce nu am emis.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În regulă, eu am observaţii vizavi de acele hotărâri de înfiinţare [...].”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumim frumos. Mai doreşte cineva?Atunci supunem proiectul de
hotărâre votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă rog să ridicaţi şi să ţineţi
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mâinile puţin mai mult. Cine este împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a trecut.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri (Lambru Daniel, Ionescu Maria şi Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru şi o
abţinere (Ionescu Constantin).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura
pentru ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi
atribuţiile specifice funcţiei de administrator public;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Mulţumesc domnule preşedinte, din punctul meu de vedere un astfel de
proiect vizavi de atribuţiile, de sarcinile, de ceea ce înseamnă administrarea
Municipiului Buzau printr-un manager, printr-un administrator public aşa cum spune
legea, este întocmit foarte slab pentru că din ceea ce a fost prins în cadrul
proiectului, foarte subţiri, slabe performanţe vedem prin aceasta funcţie, şi nu
reiese profilul unui manager, unui administrator al oraşului, sarcini şi atribuţii la care
se înhamă o astfel de persoanăşi pe care noi trebuie să le avem în vedere a fi
prinse în acest proiect de hotărâre. Atata timp cât lucrurile sunt destul de relative şi
la modul general, din punct de vedere al profilului unei astfel de persoane care va
ocupa o astfel de funcţie la nivel de decizie şi nu politică mai mult administrativă,
lasă loc de dorit pentru că nivelul de performanţă la care se va ridica prin acest
proiect de hotărâre persoana care va ocupa funcţia, din punctul meu de vedere
este destul de precar.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumesc domnule Ionescu. Doamna Geta Cristea vă poate răspunde la
întrebare.”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională:
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„Proiectul de Hotărâre a fost întocmit urmare prevederilor Legii 215/2001 a
administraţiei publice locale care prevede adoptarea unei hotărâri de către Consiliul
Local în sensul aprobării criteriilor procedurii de organizare a concursului de
angajare a unui administrator public. Proiectul de hotărâre este fundamentat aşa
cum s-au fundamentat şi la alte autorităţi publice locale. Aveţi în anexa la proiectul
de hotărâre Contractul de Management. Este atributul Primarului Municipiului
Buzău, cel care încheie Contractul de Management, să îşi extindă prin acest
Contract de Management ca anexă la contract, criteriile de performanţă şi toate
aşteptările pe care le are de la managerul public cu care încheie contractul de
performanţă. Consider că proiectul de hotărâre este bine fundamentat, nu ştiu ce
vreţi să spuneţi prin faptul că nu sunt criterii, sau foarte slabe aţi spus, de fapt. Da,
eu atâta am avut de spus.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Multumim. Domnul Primar doreşte să vă răspundă.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Eu ştiu domnule Ionescu că aveţi o experienţă managerială extraordinară
acolo la partidul Compania de Apă şi văd că sunteţi foarte critic cu orice se
întâmplă în această primărie, dar ceea ce discutăm astăzi nu este fişa de post, şi
nici fişa de obiective şi cu indicatori de performanţă. Rămâne în sarcina primarului
să stabilească ceea ce crede, pentru ca împreună cu acest om va trebui să
managerieze tot ce se întâmplă în această primărie, şi voi da sarcini foarte precise
şi obiective de performanţă foarte, foarte clare, pentru că altfel va pune un pericol
şi eu nu am venit aici să mă pun în pericol. Deci eu zic că s-a făcut o performanţă
extraordinară în 11 luni, cu 142 de oameni lipsă, şi cu 75% dintre posturile de
conducere vacante. Rezultatul a fost excepţional. Trebuie să aducem nişte oameni
buni în Primărie, care să conducă şi să facă ceva în acest oraş.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri (Ionescu Constantin, Ionescu Maria şi Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special
doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul
şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale
Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în
zilele de 12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017;
Domnul consilier Florescu Constantin:
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„Înainte de vot îmi fac datoria ca reprezentant al cetăţenilor să dau explicaţii
în legătură cu ce înseamnă un mandat special, pentru că am observat că în ultima
perioadă Primăria, domnul Primar insistă pe această idee a mandatului special.
Aşa cum dânsul n-a venit să-şi pună în pericol patrimoniul, nici noi n-am venit să
ne punem în pericol patrimoniul. Un mandat special înseamnă o persoană care
este îndreptăţită să facă un act, este îndreptăţită de exemplu să vândă casa. Nu
poate să vândă altcineva decât eu munca asta. Din diferite motive dau un mandat
special altei persoane să meargă la notar să vândă casa cui vreţi, altfel notarul nu-l
primeşte. Care sunt consecinţele? Dacă peste 2, 3, 4 ani de zile se descoperă vicii
ascunse, că această casă n-a venit la preţul ăsta, cel care a cumpărat casa nu se
îndreaptă împotriva mandatarului, se îndreaptă împotriva mea ca proprietar. Mai
departe, pe această logică, noi am mandatat-o cu mandat general pe doamna
Cristea. Dânsa, conform legii, care a fost modificată şi fac o paranteza, în mod
greşit l-a mandatat pe domnul Sălcuţan prin toamnă, pentru că legea deja se
modificase şi trebuia obligatoriu să mandatăm un funcţionar din cadrul Primăriei, i
se trece în fişa postului şi se duce la Compania de Apă să reprezinte în mod gratuit
mandatul. Acesta este suficient ca dânsa să voteze cum consideră necesar, cum
este legea şi dansa raspunde. Noi nu putem să mandatăm să voteze special,
pentru că dacă noi mandatăm să voteze special, dânsa este exonerată de orice
răspundere. Nu mai spun ca domnul Primar, n-are nicio răspundere în treaba asta.
Acolo este o situaţie juridică foarte încâlcită, acolo prin aceste locuri se pot bloca
anumite fonduri europene, nu ne jucăm cu aşa ceva. E vorba de bani foarte mulţi şi
de o situaţie juridică foarte complexă. Noi am votat pentru dumneavoastră, pentru
administraţie să angajaţi specialişti jurişti, inclusiv în procesele cu această
Companie de Apă, inclusiv care sunt implicaţiile acestor modificări. E specialistă, no sfătuiesc pe doamna, eu nu sunt de acord să dăm mandat special, pentru că nu
există în administraţie aşa ceva, m-am uitat şi eu pe site. Mandatul special, ştiţi ce
ar însemna din punct de vedere juridic, în toate societăţile unde Consiliul Local
este acţionar majoritar cum e aici, noi în mod normal să ne ducem să votăm. Când
n-avem timp, mandatăm pe cineva special să voteze. Nu există aşa ceva. Din
punct de vedere juridic este o formulă agreată ştiu eu de cine, ca să arunce
răspunderea pe noi. Nu se poate aşa ceva. Eu o sfătuiesc pe doamna Cristea să
nu facă niciun vot până cand nu consultă. Puteţi să angajaţi o firmă de avocatură
personală, o casă de avocatură inclusiv pe fonduri europene, dacă acele modificări
pe care dumneavoastră le propuneţi afectează într-un fel cum functionează
această companie, afectează asimilarea de fonduri europene. Atât am avut,
mulţumesc.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumesc, domnule Barbu.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Din ce ne spune domnul Florescu tragem concluzia că de fapt noi astăzi ne
expunem prin mandatul pe care îl dăm doamnei Cristea asupra urmărilor unei
decizii pe care astăzi o luăm greşit. Doamna Secretar, cred că este a treia oară
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când eu vă cer ca dumneavoastră, ca Secretar al Consiliului Local, omul care
introduce pe ordinea de zi proiecte de hotărâre, va cer să ne spuneţi dacă acest
proiect de hotărâre este legal în ceea ce priveşte mandatul doamnei Cristea,
pentru că ne puneţi într-o situaţie destul de delicată, aceea de a răspunde la un
moment dat în faţa Justiţiei. Cu toţii suntem de acord săgăsim cea mai bună soluţie
în aşa fel încât relaţia pe care noi trebuie să o avem cu acest furnizor de servicii,
subordonat Primăriei, care nu vrea să se supună. Dar una-i una, alta-i alta. Nu ne
puneţi în situaţia să fim plimbaţi în Justiţie, noi consilierii locali, fară ca noi, nu toti
suntem specialişti, fară ca noi consilierii locali să nu ştim până la urmă ce-am votat.
Şi atunci în condiţiile astea, vă rog, vă propun să retragem acest proiect de pe
ordinea de zi, în aşa fel încât să avem la un moment dat un document care să
întrunească tot ceea ce înseamnă condiţii legale.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Dumneavoastră aveţi posibilitatea să discutaţi astăzi şi să-l aprobaţi.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu suntem specialişti.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Aveţi în spatele lui un raport al serviciului de specialitate, aveţi avizele
favorabile ale comisiilor care l-au analizat. Aveţi, de asemenea, avizul meu pentru
legalitate. Este prima oară când dumneavoastră măîntrebaţi pe mine personal aşa
ceva, nu este a treia oară.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Vă rog să vă uitaţi în procesele verbale anterioare.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„O sa mă uit sigur. De asemenea, aveţi de pus în aplicare doua hotărâri pe
care tot dumneavoastră le-aţi aprobat anul trecut, 108 şi 165.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Sunt anulate.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Nu sunt anulate, hotărârile nu sunt definitive.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
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„S-a modificat legea, spune clar că trebuie să mandatăm pe cineva angajat la
Primărie. Ce şanse mai avem, n-avem nicio şansă.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Păi este mandatată doamna Cristea.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Şi atunci menţinem hotărârile care sunt anulate prin instanţă?”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Nu sunt anulate.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Bine ăsta e punctul meu de vedere. Aţi văzut ce am păţit cu poliţiştii
comunitari, ne cheamă în instanţă.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Este dreptul lor, domnule consilier. Este dreptul oricui să conteste în
instanţă.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Bine, atunci spuneţi din punctul dumneavoastră de vedere referitor la dacă
am greşit cu ceva la mandatul special şi la răspunderea celui care dă mandatul.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Eu văd că dumneavoastră v-ati exprimat punctul de vedere prin faptul ca aţi
avizat favorabil în comisie.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu, am avizat în principiu. Una e avizarea în principiu şi ştiţi foarte bine se
avizeaza în principiu şi pe fond se respinge. In principiu aţi respectat procedurile,
dar aici la vot e altă treabă.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Urmează fie să luaţi în calcul propunerea domnului Barbu de a amâna, dar
vedeţi că trebuie să ne încadrăm în termene. Doamna Cristea, de asemenea, vă
mai poate lămuri asupra acestor aspecte. Eu din punctul meu de vedere v-am spus
ce-am avut de spus.”
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Domnule Rosioru, va rog.”
Domnul consilier Roşioru Silviu:
„Ţin să-i mulţumesc distinsului coleg Florescu Constantin, sunt şi eu de
aceeaşi părere, nu putem să ne îndoim de experienţa juridică a fostului judecator,
domnul Florescu. Referitor la ceea ce spunea colegul nostru de la PNL, domnul
consilier Barbu, cred eu că nu doamna Secretar este de vină, ci faptul că domnul
Primar insistă şi ne aduce tot timpul aceste proiecte care, cred eu că este doar o
ambiţie personală. Îl rugăm pe domnul Primar să nu ne mai folosească, să încerce
să ne foloseascăşi să ne atragă în fel de fel de, ştiu eu, propuneri de proiecte care
lasă urmări juridice şi trebuie să evităm să fim chemaţi pe la instituţiile statului, sau
la Judecătorie, sau Tribunal. Îi mulţumescîncă o dată domnului consilier Constantin
Florescu.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Va mulţumesc, domnule Primar.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Îi mulţumesc domnului avocat Constantin Florescu, a devenit şi el avocatul
Companiei de Apă, îi mulţumescîncă o dată. Deci doamna, cu ce este
reprezentantul nostru în Compania de Apă, ce va vota dumneaei acolo? În
condiţiile în care la ultimele şedinţe ale Adunării Generale, pur şi simplu ne-au dat
afară, n-au recunoscut votul dumneavoastră absolut deloc. Deci vreţi împreună şi
dumneavoastră să convingeţi consilierii PSD şi ALDE să voteze o chestie pentru
Compania de Apă, este treaba dumneavoastră, îmi menţin punctul de vedere.
Avem cel mai mare preţ la apă, avem apa murdară, avem apă meteorică, o să vă
propun data viitoare şi cu siguranţă probabil că o să fiţi împotrivă, avem un studiu
în care s-au petrecut şi chestii penale, o să vă demonstrez treaba asta şi o să-mi
fac procese pe chestia asta. Eu merg mai departe, apăr poziţia buzoienilor, apa e
foarte scumpă, foarte proastă. Apărăm Buzăul, nu apărăm interese particulare ale
unui grup infracţional, care se va dovedi că va fi aşa.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Domnule primar, în primul rând o să-mi daţi satisfacţie să-mi cereţi scuze cel
puţin în particular că m-aţi făcut avocatul unei companii, că nu lucrez pe degeaba,
că dacă lucram la Companie, lucram pe bani mulţi. În al doilea rând, noi vă
sprijinim atât timp cât respectaţi legea. Infracţionalitatea, mafia pe care tot timpul o
folosiţi sunt organele statului, DNA-ul, crima organizată. Noi trebuie să ne ocupăm
de administraţie şi să respectăm legea.”
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Îmi cer scuze, în şedinţa aş dori să vă explic care este procedura. În primul
rând trebuie să vă prezentaţi, să ne spuneţi despre ce este vorba şi să ne spuneţi
dacă dumneavoastră faceţi referire la proiectul acesta. Vă rog!”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Las-o să vorbească!”
Doamna Meledina:
„Asta voiam să fac, să mă prezint, sunt administrator la una din asociaţiile din
Buzău şi voiam să-i mulţumesc domnului primar că ne apăra interesele şi legat de
interesele noastre este vorba de preţul apei...”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Îmi cer scuze, cum vă numiţi?”
Doamna Meledina:
„[...] mă numesc Meledina. Mă refer la preţul care a fost aprobat în şedinţa
anterioară şi care nu este corect pentru că este folosită unitatea de măsura metrul
cub şi pe urmă se referă la persoană. Dacă îmi permiteţi o să vă depun tuturor o
astfel de metoda de calcul şi comparativ metoda de calcul a [...] care toate
cheltuielile se referă la numărul de persoane. Şi dacă reanalizaţi, Vă mulţumesc din
suflet.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Vă mulţumesc, le puteţi depune la sfârşit la diverse, problema
dumneavoastră nu face parte din proiectul de hotărâre pe care îl dezbatem acum.
Vă rog, doamna Geta Cristea a solicitat cuvântul.”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională:
„As dori sa fac doua scurte precizari. Este adevarat ca am un mandat gratuit
asa cum a spus si domnul consilier Florescu, de reprezentare a municipiului in
Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Apa, unde suntem majoritari cu
un procent impresionant, 75,86%, cum stiti si dumneavoastra, insa acest proiect se
afla pe ordinea de zi dintr-un motiv temeinic, acela ca in anumite situatii legislatia
pe care o invoca domnul consilier impune nevoia unui mandat special. Eu voi
merge din nou acolo, pentru ca imi voi indeplini sarcina pe care mi-ati dat-o prin
Consiliul Local, dar daca nu am acest mandat ma puneti in situatia de a parea un
maimutoi in fata unei companii cu o armata de avocati. Deci sunt situatii, de asta
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este si proiectul intocmit, unde ne trebuie acest mandat special, dar daca nu voi
avea acest mandat special nu voi putea reprezenta municipiul in Adunarea
Generala Ordinara din data de 12.06.2017 si in consecinta nici nu voi putea vota.
De asemenea, in baza acestui mandat pe care mi l-ati atribuit special prin aceasta
hotărâre intocmeste si Primarul municipiului o procura speciala prevazuta de
aceeasi legislatie in vigoare in care se preiau exact acele lucruri. La sedinta
precedenta tocmai acela a fost motivul pentru care nu am putut vota, pentru ca
hotărârea Consiliului Local nu prevedea si situatia in care nu se completa ordinea
de zi. Si ne-au contestat efectiv, deci am rugamintea, si ca functionar public si ca
mandatat al acestui Consiliu Local al municipiului in aceasta Adunare Generala sa
nu ma puneti in situatii ridicole. Daca reprezint municipiul, vreau sa am acest drept
intarit de toate prevederile legale. Va mulţumesc.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Domnul Barbu a solicitat si imediat domnul Florescu.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„[...] sa propun retragerea de pe ordinea de zi, in urma argumentelor aduse
de doamna Cristea, ma determina sa retrag propunerea facuta.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Deci nu este vorba de un mandat special expres prevazut de lege. Este o
inventie avocateasca si a lor si a dumneavoastra ca sa atragem raspunderea
consilierilor. [...] Eu ce va propun? Garantati dumneavoastra [...] ca intr-un fel
modul cum veţi vota special, mandatul general, dumneavoastra raspundeti, dar aici
raspundem impreuna, garantati ca se blocheaza fondurile europene, ca se
blocheaza [...] noi nu stim ce se intampla acolo. Garantati, nu garantati ca nici naveţi cum.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Sunt exact argumentele domnului Tescaru, domnule Florescu. Ma bucur ca
v-ati insusit suta la suta, de la inceput asta sustine, si mi-a facut si plangere la DNA
pe treaba asta ca am vrut eu sa blochez nu stiu ce. Nu blochez nimic, vreau sa
desfund acest oras. V-ati facut avocatul domnului, afirm public sunteti avocatul
domnului Tescaru.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu-i adevarat, pot sa spun si eu multe lucruri.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:

19

„Va rog, va rog sa ne spuneti daca aveţi ceva de spus. Va rog sa raspundeti
aici.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu de directorul companiei depinde [...] este o obsesie pe care ati facut-o si
credeti ca daca il schimbam pe domnul Tescaru in cadru legal merge treaba bine.
Nu.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Avem cel mai mare pret la apa. Are 200 de milioane in mana, domnul
Florescu, sunt banii buzoienilor. E o bataie de joc. Bun, va mulţumesc foarte mult.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„[...] cum ati facut cu Politia Comunitara si ati dat acesti politisti afara in baza
unei decizii impreuna cu o restructurare ca sa rezolvati anumite situatii. Ce-ati
rezolvat?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Bineinteles ca n-aveţi dreptate.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Doamna Cristea, va rog.”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională:
„Domnule consilier local, imi adresati niste interpelari care nu-si au rostul.
Deci eu nu sunt acolo nici sa [...] nu stiu ce director, nici sa se intample lucrurile
despre care vorbiti. Sunt acolo, si e chiar si dorinta mea ca si cetatean pana la
urma, nu ca si salariat, de a reprezenta acest municipiu, care are, inca o data
repet, 75,86% din actiuni in aceasta companie, care daca v-ati uitat pe un buget
nici nu are investitii pe 2017 in municipiul care ii aduce toate fondurile. Nu este
vorba, va rog frumos, imi pare foarte rau ca n-am stiut ca se ajunge la discutia asta
ca as fi venit strict cu textul de lege, care va spuneam ca au nevoie pentru aceasta
Adunare Generala de mandat special. Sunt in legislatie prevederi unde neaparat
este nevoie de mandat special. In situatia in care aceste lucruri se vor perpetua, eu
imi rezerv dreptul ca si persoana mandatata sa vin la dumneavoastra cu
rugamintea de a mi se retrage acest mandat. Daca nu ne putem reprezenta
municipiul, daca nu ne putem apara drepturile de actionari majoritari in aceasta
companie si sa vedem multimea veniturilor, cifrei de afaceri care intr-un procent
covarsitor se face din banii incasati din acest municipiu, nu din localitatile care fie
sunt actionari cu actionariat foarte mic, fie au numai contracte de delegare, se duc
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investitiile catre ele si noi in municipiu asa cum stiti si dumneavoastra, nu putem
bea apa, nu putem spala rufele, deci m-ati facut sa reactionez la acest moment ca
un cetatean al acestui oras.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Si eu tot ca un cetatean, nu ca un consilier va spun urmatorul lucru. Legea
nu ne obliga pe noi sa va dam mandat special. Legea spune ca daca aveţi mandat
special puteti sa faceti asta si asta. Nu ne obliga legea sa va dam mandat. Ne da
aceasta posibilitate, s-o dam sau sa nu v-o dam.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Va mulţumesc pentru discutii. Cred ca au fost discutii foarte convingatoare,
doresc sa trecem si la procesul de votare. Buletinele de vot au fost distribuite. Da
domnule Rosioru, va rog.”
Domnul consilier Roşioru Silviu:
„Haideti sa anulam acest proiect de hotărâre pentru ca sunt atatea probleme
ridicate in aceasta sedinta si cred eu ca este mai bine. Nu stiu de ce este cazul ca
mie ca si consilier mi se cere acest vot pentru a o mandata pe doamna Cristea si
sa raspundem impreuna pentu deciziile pe care le ia doar dansa.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Da, domnule Primar, va rog.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Ieri, vreau sa va informez, domnul consilier Rosioru, a adus din partea
domnului Tescaru o scrisoare de conciliere, a trimis-o si la presa, o scrisoare de
conciliere cu Consiliul Local, nu cu Primarul Toma. Deci vad ca actionati impreuna
si cu domnul consilier Florescu. E o intelegere care a fost in a doua parte a zilei de
ieri. Mulţumesc.”
Domnul consilier Roşioru Silviu:
„Este o acuzatie grava ceea ce spuneti dumneavoastra. Votul meu este
independent si activitatea mea de consilier a fost independenta tot timpul si se
vede clar ca din ceea ce ati spus si dumneavoastra pe dumneavoastra va
preocupa ca are 200 de milioane de euro...”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Pe dumneavoastra nu? Sunt din banii nostri, domnule Rosioru, va da si
dumneavoastra? Va da si dumneavoastra?”
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Domnul consilier Roşioru Silviu:
„Este o ambitie personala.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu este ambitie personala. Eu nu am ambitii personale. Eu am ambitia sa se
intample ceva in acest oras, nu sa protejam niste grupuri.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Haideti sa trecem si la procedura de votare. Au fost distribuite buletinele de
vot.”
Domnul consilier Roşioru Silviu:
„Ati propus retragerea de pe ordinea de zi?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Domnul Barbu si-a retras, daca nu sunteti atent.”
Domnul consilier Roşioru Silviu:
„O propun eu.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Domnul Rosioru a solicitat propunerea de retragere a proiectului de hotărâre
de pe ordinea de zi. Doresc sa supun votului dumneavoastra. Cine este pentru?
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Va mulţumesc.
Rezultatul votului privind propunerea domnului Roşioru Silviu de retragere de
pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre este de: 17 voturi împotrivă, 2 voturi
pentru şi 0 abţineri.
Dorim să supunem la vot. Buletinele au fost distribuite, vă rog să le completati
si sa le numaram.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare:
„Rezultatul votului: 4 voturi anulate, 4 voturi nule, 8 voturi da, 7 voturi nu.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Va mulţumesc, domnule preşedinte. Supunem votului dumneavoastra
intregul proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine? 2 abţineri.
Deci dumneavoastra ati votat împotrivă sau la abţinere? Împotrivă. Deci 2 abţineri.
Da, va multumim.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, 2
abţineri (Ion Viorel şi Ionescu Maria) şi 2 voturi împotrivă (Florescu Constantin şi
Roşioru Silviu – Laurenţiu).
Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărârepentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru şi
oabţinere (Dunel Alexandru).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune,
transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate
privată a municipiului Buzău, aduse ca aport în natură la capitalul social al
Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare,anunţă rezultatul votului secret privind scoaterea din funcţiune,
transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate
privată a municipiului Buzău, aduse ca aport în natură la capitalul social al
Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău:
Domnul Samoilă Titus 4 voturi anulate, 18 voturi da, 1 vot nu; domnul Şuteu
Traian 4 voturi anulate, 18 da, 1 vot nu; Tomică Constantin 4 voturi anulate, 18 da,
1 vot nu; Mirea Cătălin 4 voturi anulate, 18 da, 1 vot nu: Badiu Liviu în comisia de
valorificare, preşedinte 4 voturi anulate, 18 da, 1 vot nu; Andriesei Liviu 4 voturi
anulate, 18 da, 1 vot nu; Vlad Geanina 4 voturi anulate, 18 da, 1 vot nu; Poteraşu
Carmen 4 voturi anulate, 18 da, 1 vot nu.
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe
anul 2016 ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturall în vederea finanţării şi realizării în
comun a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău –
Buzz CEE – ediţia a II-a, 4 - 9 iulie 2017”;
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea
finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul
internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU –
PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a VI-a, 23 - 25 iunie 2017;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia "Ivan Patzaichin – Mila 23" în vederea
finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă
Rowmânia/ România naturală văzută din barcă"– ediţia a I-a, 8 - 9 iulie 2017”;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a
propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de
proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare
şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi
de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul
municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de
interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii;
De la acest punct al ordinii de zi au părăsit sala domnii Apostu Ionuţ şi
Tepeluş Laurenţiu.
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare,anunţă rezultatul votului secret privind constituirea comisiilor de selecţie şi
de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul
municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de
interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii:
„Pentru domnul Andrei Neder 4 voturi anulate, 2 nu, 17 da; pentru doamna
Oana Paraivan 4 voturi anulate, 2 voturi nule, 16 da; pentru doamna Irina Ştefania
Dăscăloiu 4 voturi anulate, 2 voturi nule 16 da; pentru domnul Marcel Isbaşoiu 4
voturi anulate, 2 voturi nule 14 da; pentru domnul Ţepeluş Laurenţiu 4 voturi
anulate, 2 voturi nu 7 da; pentru doamna Florentina Adriana Stuparu 14 voturi
anulate, 2 voturi nu, 15 da; pentru domnul Nicolae Bănică 4 voturi anulate, 2 voturi
nule 16 da; pentru domnul Florea Androne 4 voturi anulate, 2 voturi nule 15 da;
pentru domnul Sorin Ionuţ Apostu 4 voturi anulate, 2 nu, 17 da; pentru doamna
Valentina Dorina Andrei 4 voturi anulate, 2 voturi nule 15 da; pentru domnul
George Dragoş Leu 14 voturi anulate, 2 voturi nule, 15 da; pentru domnul Ion
Senchiu 4 voturi anulate, 2 voturi nule 15 da; pentru George-Aurelian Vlad 4 voturi
anulate, 2 voturi nule 17 da; Mircea Marinescu 4 voturi anulate, 2 voturi nule, 16
da; pentru Vasile Mihai Dinu 4 voturi anulate, 2 voturi nu, 15 da; pentru domnul Ilie
Marian Popa 4 voturi anulate, 2 voturi nule 15 da”.
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru
tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în
municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală
(rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6, C7” din cadrul
Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul
Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor Filiala Buzău;
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Retragem Punctul nr. 17 de pe ordinea de zi?”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Da, eu împreună cu colegul meu...”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Domnul Neder Andrei nu poate să...”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„...nu participăm la vot şi nu vom avea cvorumul în acest moment. Împreună
cu colegul meu nu participăm la vot pentru punctul numărul 17 şi în cazul acesta nu
vom mai avea cvorum pentru acest proiect, fiind în sala doar 15 consilieri pentru
vot...”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„...din prezenţi, din prezenţi. Două treimi din prezenţi.”
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Domnul consilier Lambru Daniel:
„Sunteţi sigură?”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Da, prezenţi.”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„...prezenţi da!”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Da, deci prezenti.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Ar dori doamna Secretar să ne spună.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Cei prezenţi; deci majoritatea calificată înseamnă două treimi din votul celor
care votează, prezenţi, cei prezenţi...sigur, păi aşa este...cum să iei in calcul pe
cineva care nu este prezent la şedinţă, ce să iei în calcul; aşa este legal.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Atunci in situatia aceasta proiectul de ordine ramane pe ordinea de zi;
proiectul de hotărâre.”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Cineva care vrea să ia cuvântul.”
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău:
„Bună ziua! Sunt Sebastian Silvestru de la Uniunea Salvaţi România. Am dori
să ştim care sunt criteriile care au stat la baza alocării acestui spaţiu către ALDE în
condiţiile în care USR Buzău a depus în urmă cu mai mult de 100 de zile o cerere
în acest sens pentru alocarea unui spaţiu pentru filiala Buzău, mulţumesc.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Cererea de la ALDE este înregistrată în luna septembrie, deci s-a acordat
pentru că vin şi pe la mine, este şi domnul Emil Şerban aici, în ordinea vechimii.
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Deci cea mai veche cerere este a partidului ALDE. Şi vi s-a ofertat şi
dumneavoastră aţi văzut acest lucru, am ţinut cont şi de acest lucru.”
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău:
„Noi încă nu am primit nimic în scris aşa cum am solicitat nici pe adresa
de...nici la sediul filialei.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Puteti discuta in afara sedintei, domnule Serban va rog, este-n sala va poate
raspunde...”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„E responsabil...”
Domnul Emil Şerban:
„S-au purtat discuţii cu reprezentantul USR-ului. A fost de acord cu spaţiul din
...19. Urma să-mi aducă toate documentele, să înregistrez documentele pentru
înfiinţare, hotărârile judecătoreşti şi totul legat de definiţia acestui partid; şi veţi
avea sediu acolo.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Deci nu este nicio problema se va face totul in scris, purtati discutiile, in afara
sedintei si sigur se va rezolva.”
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău:
„Da, dar dorim in scris aceste lucruri pentru ca asa se...”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Sigur...veţi avea.”
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău:
„Mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Mulţumim şi noi. Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre,
punctul nr. 17, proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe bd-ul
Unirii, cartier Micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor Filiala Buzău. Discuţiile cred că au fost purtate, dacă îmi permiteţi
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haideţi să supunem la vot: cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Aici, dumneavoastră...”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Noi n-am votat, n-am participat la vot.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„În afară de domnul Andrei Neder şi domnul Mihai, avem voturi pentru din
partea tuturor consilierilor. Vă mulţumim!”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru.
Domnul consilier Alexandru Mihai şi domnul viceprimar Neder Andrei nu
votează.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de
facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme
centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnule Preşedinte, din punctul meu de vedere un proiect de hotărâre prin
care practic negociem starea buzoienilor, situaţia, suportabilitatea ca piaţa: mai
punem un leu mai luăm doi de jos, punem doi lei, luăm un leu, ţipa cineva,
modificăm, practic, nu există nicio justificare plauzibilă privind nivelul de
suportabilitate al cetăţenilor, nu există, am întrebat în comisie, care este această
justificare şi care sunt indici de inflaţie, dacă ar trebui reactualizat preţul; care este
pragul critic până la care o societate şi respectiv Regia Municipală poate funcţiona
în regim de avarie sau nu atâta timp cât cheltuielile depăşesc, la un moment dat
vor depăşi veniturile pentru că se vor debranşa foarte multe persoane. Din punctul
meu de vedere, era necesară, mai mult decât necesară, o evaluare un studiu
minim de impact asupra preţului majorat din acest moment al energiei termice
alocate populaţiei pentru că nu trebuie să ne jucăm cu starea, populaţia cetăţenilor,
puterea de cumpărare si suportabilitatea acestuia. Aşa că domnule Primar, mai
bine melodia Hai Vecine pe la Mine o păstraţi pentru la iarna. Hai vecine pe la mine
să ne-ncălzim mai bine. Mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Multumim, domnule Ionescu! Domnule Primar, va rog!”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
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„Mă aşteptam, domnule Ionescu să faceţi un studiu de impact pe
suportabilitatea, pe preţul apei, cel mai mare din România. Aici e sigur, preţul
gigacaloriei este cel mai mic, nu mai sunt bani in bugetul local, aşa ceva s-a facut o
crestere moderată, încercăm în toamnă să mai obţinem nişte bani de la guvern: 20
de milioane de euro inclusiv sub conducerea senzaţională a domnului Tescaru care
a lăsat toate datoriile de la compania de apă, le-a lasat la RAM, are peste 20 de
milioane de euro datorii istorice, vorbesc de RAM Buzau, 30% pierderi, cam un
milion jumate de euro în fiecare an bagă pierderi, iar această primărie nu s-a-nchis
ani la rând cu circa 10 milioane de euro din cauza acestui bolovan de gâtul tuturor
buzoienilor. Această subvenţie este o chestie, cum să vă spun eu, închipuită de
dumneavoastră că ar putea să fie suportată; gândiţi-vă mai mult la apă şi nu la
restul problemelor că acolo sunteţi cel mai mare specialist; sunteţi specialist în
orice în afară de unde sunteţi dumneavoastră, şi va luaţi peste 100 de milioane pe
lună net...”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vă rog să demonstraţi lucrul ăsta, domnule Primar, şi în al doilea rând am
văzut că cheltuiţi un miliard şi jumătate pentru acel peisagist să ne arate unde
punem panseluţele în oraş şi unde putem amplasa diverşi copaci sau alte plante,
asta e.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Da, în loc să cheltuim 34 de miliarde până în aprilie cu plantatul panseluţelor
vom avea o altă gândire să arate şi oraşul mai bine, să fie mai uşor de-ntreţinut şi
mai puţin costisitor.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Un miliard şi jumătate pentru un contract cu o singură persoană, nu cred că
mi se pare...”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este o firmă de arhitectură peisagistică, avem de făcut schimbări în acest
oraş...”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„...schimbati-l...”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„...numai salariul lui Tescaru şi-al lui ăsta cum se numeşte Hristea, depăşeşte
un miliard lunar...pe banii buzoienilor.”
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Domnul consilier Lambru Daniel:
„OK, vă mulţumim, domnule Roşioru, vă rog!”
Domnul consilier Roşioru Laurenţiu-Silviu:
„Această diminuare a subvenţiei gigacaloriei..., şi cred eu că şi falimentul
acestei societaţi RAM. Ar trebui să găsim o soluţie şi săfacem eforturi pentru a
putea să mai facem în continuare această subvenţie, să vedem cum găsim, şi
totodată şi cer şi celor care manageriază această societate să găsească soluţii de,
ştiu eu, diminuare a cheltuielilor, să găsim o formula de a păstra această subvenţie
pentru că toată nenorocirea se va răsfrânge a acelor care neputincioşi acelor
pensionari cu pensii mici, şi asa sunt numeroase...care au datorii la, către
asociaţiile de proprietari şi cred eu că este oportună această diminuare a
subvenţiei, vă mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Mulţumim şi noi, domnule Barbu, vă rog!”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Am vrea să discutăm lucrurile la modul cel mai serios. Regia Autonomă
Municipală nu poate să-şi continue activitatea dacă nu luăm în calcul şi această
majorare a preţului cu energia electrică. Şi cred că este cineva în sala de la Regia
Autonomă Municipală care ar putea să ne spunăcum stau lucrurile la momentul
ăsta vis-a-vis de numărul celor care sunt debranşaţi; nu sunt şi n-am fost niciodată
de acord cu măsuri care pun povară pe populaţie. Dar, cu această creştere a
preţului la gigacalorie suntem de acord pentru că ea survine o perioadă în care...
preţul la Buzău al gigacaloriei a fost menţinut foarte jos. Să ştiţi că nu s-au bucurat
buzoienii niciodată de faptul că este subvenţia mare pentru că subvenţia este
suportată tot din buzunarul oamenilor. Aducem ideea că suntem pentru aceşti
buzoieni, gândiţi-vă că numărul celor care s-au debranşat în timp nu a fost
întotdeauna determinat de preţul gigacaloriei şi mai degrabă din alte motive, iar
anul ăsta vor fi 400 de debranşări, nu va afecta foarte mult Regia. Ce va afecta
foarte mult Regia este ceea ce nu s-a făcut la timp, adică plata TVA-ului la
momentul când el trebuia plătit acest TVA. Situaţia de...În acelaşi timp trebuie să
găsim soluţii pentru că avem experienţa Micro XIV unde există acolo centrală de
cartier foarte rentabilă, să găsim soluţia la nivel de oraş, ori facem o societate
calitativă, şi avem o groază de variante pentru a face calitativă ori dacă nu să
încercăm să găsim centrale, să găsim soluţii pentru centrale de cartier. Şi înc-o
dată, noi nu suntem foarte uşor de pus de acord cu creşterea preţului la serviciile
pentru populaţie, dar acest moment, înc-o dată spun, nu ne mai convine să ne
certăm şi să nu acceptăm o creştere care nu este foarte mare dar ea poate să fie o
gura de oxigen pentru Regia Autonomă Municipală. Iar cine spune că în Asociaţia
de Proprietari, proprietarii de apartamente au datorii la RAM, se-nşeală. Nu,
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asociaţiile de proprietari nu au datorii la Regia Autonomă, nici măcar populaţia,
plăteşte direct factură individuală. Deci să nu spunem lucruri neadevărate.
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă rog, domnule Primar!”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„O secundă după asta, deci am declanşat un studiu prin bugetul local al
planului ăla de 10 milioane de euro investiţii care l-aţi aprobat, există un studiu
legat de un fel de audit energetic aşa, şi acest studiu ne va spune in 2-3 luni de zile
exact cum stăm şi ce putem face. Adică ce este rentabil, ce este viu în această
societate şi ce este mort şi să secţionăm dacă vreţi la un moment dat această
companie, nu fizic dacă vreţi în sensul de reţele, astfel încât să păstrăm ce este
rentabil. Este posibil de exemplu să cuplăm 2-3 şcoli cu un cartier în care sunt
legaţi foarte mulţi oameni dar în acelaşi timp să dezlegăm altceva; posibil să se
facă şi-o altă societate, există riscul major, şi domnul Roşioru nu trebuie să ignore
că vorbeşte câteodată din dodii aşa, oricine să declanşeze falimentul la această
societate, nu noi ca şi Consiliu Local sau ca Primărie. Sunt peste 20 de milioane,
orice creditor poate închide jucăria. Este o chestie foarte clară. Nu intrăm pe nişte
chestii populiste care chiar nu-şi au rostul. Deci vrem supravieţuirea acestei
societăţi, haideţi să vedem să facem nişte paşi necesari. Am atacat-o inginereşte,
economiceşte, vom vedea în 2-3 luni de zile şi-o să vin cu o solicitare la
dumneavoastră ce este de făcut, nu se mai poate merge în schimb în acest fel.
Mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă muţumim, domnule Primar!”
Domnul Gubandru Aurel, director economic al Regiei Autonome Municipale
„R.A.M.” Buzău:
„Domnule Primar, stimaţi consilieri, Regia Autonomă Municipală Buzău spre
deosebire de alte unităţi similare din România este un agent economic viabil în
condiţiile în care işi păstrează numărul de utilizatori al serviciului de alimentare cu
energie termică şi apă caldă. Eu vreau să vă mulţumesc în numele Regiei pentru
ca aţi retras proiectul de luna trecută de pe ordinea de zi care prevedea un preţ de
280 lei pe gigacalorie, preţ pe care urma să-l plătească populaţia şi astăzi le
propunem un preţ mult mai mic, de 230 lei. Sigur este o creştere de la 185 la 230,
este un efort pe care trebuie să-l plătească utilizatorii serviciului nostru, dar,
vorbeam cu cineva în dimineaţa aceasta, ce presupune pe luna de iarnă pentru un
apartament cu 2 camere: înseamnă un plus de 60 de lei în medie deci este un preţ
suportabil în condiţiile în care de 10 ani preţul plătit de populaţie la gigacalorie nu a
crescut, a rămas acelaşi. Discuţiile avute de noi cu asociaţiile de proprietari, cu
cetaţenii, au dus la concluzia că este un preţ suportabil şi vă mulţumim că aţi retras
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înc-o dată vă spun de pe ordinea de zi luna trecută. Faptul că noi astăzi,
dumneavoastră astăzi veţi aproba 230 de lei gigacaloria este un fapt pozitiv şi vă
rog să daţi acest vot pentru că amânarea...a preţului creează confuzie şi retragerea
continuu a abonaţilor noştri. Prin urmare cred că binele pe care îl puteţi face pentru
cetaţenii municipiului Buzău care sunt racordaţi la sistemul de energie termică şi
apă caldă este astăzi să votaţi pentru acest preţ la gigacalorie. Vă mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă mulţumim! Supunem...domnul Rosioru?”
Domnul consilier Roşioru Laurenţiu-Silviu:
„...să ne spună dacă
debranşarea...domnul Primar?

au

început

deja

persoane

să

ceară

Domnul Gubandru Aurel, director economic al Regiei Autonome Municipale
„R.A.M.” Buzău:
„Deci anul trecut fără să se vorbească de diminuarea preţului s-au retras
aproximativ 800 de abonaţi. În acest an şi tocmai de aceea vă solicit să votăm
acest preţ această instabilitate şi preţul de 280 avansat iniţial a dus la debranşarea
sau propunerea de debranşare în medie între 6-8 apartamente pe zi. De aceea,
cred că dacă astăzi veţi vota acest preţ, oamenii vor ştii foarte bine ce au de făcut
pentru un an de zile. Vă mulţumesc!”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă mulţumesc, domnule Gubandru! Haideţi să supunem la vot proiectul.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, o
abţinere (Ionescu Constantin) şi un vot împotrivă (Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie la
transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de
transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău;
Domnul consilier, Ionescu Constantin:
„Nu-nţeleg de ce trebuie noi ca si Consiliu Local sa majoram pretul unor
societati private pe traseul nr. 4 in municipiul Buzau care oricum circula ilegal din
punct de vedere al Legii nr. 92 al sistemului de transport public, acelasi traseu cu
Trans-Bus-ul folosind aceleasi statii si neplatind nimic.”
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Domnul consilier Lambru Daniel:
„Da, mulţumesc. Supunem votul, cine doreste; doamna Garofita Iordache.”
Iordache Garofiţa, şef Birou Comerţ şi Transporturi Locale:
„As dori sa explic, sa-i explic, sa-i raspund domnului Ionescu, transportatorii
de pe traseul 4 au un contract incheiat de delegare a procesului incheiat cu
Consiliul Local din anul 2015 in urma unei licitatii publice, incheiate in baza unei
hotărâri de Consiliu Local, iar majorarea tarifului acestor bilete trebuie facut prin
lege de Consiliul Local. Aceasta aprobare apartine de Consiliul Local, de aceea am
initiat acest proiect de hotărâre; si transportatorii platesc o redeventa lunara in
cuantumul contractului incheiat, deci nu circula nici ilegal nici gratis.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Va mulţumesc! Supunem votului dumneavoastra.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, 3
abţineri (Ionescu Constantin, Ionescu Maria şi Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din
anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din
proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi
reglementarea juridică a terenurilor aferente;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de
asociere nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul
Sportiv „Tenis Club” Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilului
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situat pe strada Transilvaniei, nr. 5 către Poliţia Locală a municipiului Buzău, pentru
sediu;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită
bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru
curtea bisericii şi activităţi de binefacere;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 12 voturi pentru şi 5
abţineri (Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoş, Bănică Nicu Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad
George – Aurelian).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu
titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta
complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu,
pentru secţia de Şah;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, 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 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Apropo de parcurile de joaca, locurile de joaca, in urma discutiilor cu multi
parinti, vor sa puna un spatiu verde langa sa nu apara cumva, stiu eu, gherete de
sendvisuri, si asa mai departe...”
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Domnul consilier Lambru Daniel:
„Vă rog, domnule Primar!”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Deci există câte un proiect pentru fiecare spatiu, se va lucra inclusiv cu
arhitectul peisagist, platforme ingropate de gunoi, pentru ca am constatat anul
trecut si am luat decizii in 3 locuri, că erau locurile, platformele de-astea de
suprafata de gunoi chiar lăngă locurile de joacă. Deci totul, se va proiecta toata
zona cu locuri de parcare cu tot; se va avea învedere de exemplu pe un singur
spatiu la Obor, se castigă cam 50% spatiu de parcare daca-l regandesti, inclusiv
loc de joaca si cu tot ce trebuie. Deci facem o treaba inginereasca.”
Domnul consilier Lambru Daniel:
„Mulţumim, domnule Ionescu!”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„As vrea sa-ntreb executivul primariei, pentru acest proiect si pentru
urmatorul, sursele de finantare, pentru realizarea acestora.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Bugetul local, aprobat de dumneavoastra.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice
îngropate, pentru colectarea deşeurilor menajere;
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu:
„Prin proiectul de hotărâre care […] figureaza 12 locuri pentru aceste […].
Zona aprobata in Dorobanti 2 nu există specificatie pentru […].”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Deci, aceste platforme ingropate, proiectam numai autorizatiile sa zicem asa.
Vor fi facute in cadrul acelui contract terenurilor [….]. Am optat pentru ca ei au o
suma la dispozitie pentru niste proiecte ale Primariei. Am optat impreuna pentru
platforma domnilor germani sa faca ei cele 11-12 platforme pe de o parte iar […]
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voi propune la rectificarea din luna iulie, vom face rectificare, sa mai prindem inca
zece pe banii nostri si va prinde si Dorobanti. Dar au fost in proiectare impreuna cu
locurile de joaca sa punem si platforma […].”
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu:
„Vă mulţumesc!”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom România
Communications S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc
PTTR, parter;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din
proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de
7.064,00 m.p., situat pe şoseaua de centură, Tarlaua 61;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu
număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului
proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea
Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea
Comercială „FRET COM” S.R.L. Buzău;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este resins cu 8 voturi pentru şi 9
anţineri (Ionescu Constantin, Ionescu Maria, Ion Viorel, Roşioru Silviu – Laurenţiu,
Barbu Ion, Barbu Liviu – Dragoş, Bănică Nicu Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George
Aurelian).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 164, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Badea Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru
nr. 25, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Stana Cristel a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140,
cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Moiseanu Cristinel Felici a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 160, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
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XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Corciu Mariana a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu
nr. 168, cartier Orizont;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Lupan Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii
şi accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului,
bloc A1, limitrof apartamentului 4;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie - august 2017;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
XXX
În încheiere, domnul consilier Lambru Daniel, 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 Lambru Daniel
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Radu Roxelana
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