ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27 iulie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 835 din 20 iulie 2017, a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 21 consilieri din totalul celor 23 membri ai
consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri Ioniţă Victor – Ştefan şi Murguleţ
Vasile.
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:
- Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat PSD;
- Pavel Diana - Mariana, reprezentant al Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău;
- Crângaşu Monica, reprezentant al Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău;
- Constantin Carmen, reprezentant al Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău;
- Radu Alin, director al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L. 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;
- Turcoman Aurelia şef Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Badiu Liviu, consilier în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Ceauşel Cristian Ştefan, consilier primar;
- Săvulescu Simona, consilier primar;
- Jilăveanu Toma, cetăţean al municipiului Buzău;
- Dinu Ştefan, cetăţean al municipiului Buzău;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a fost adus la cunoştinţă publică în termen legal
de către doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, prin intermediul presei locale şi
pagina de internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi a
instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2017;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care beneficiază
consilierii locali pentru participarea la şedinţe;
3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a
consilierilor locali pentru perioada 2017 - 2020;
4.- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat general domnului consilier local
Constantin Florescu în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Buzău în faţa
instanţelor judecătoreşti;
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5.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 123/2017 privind numirea
provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans Bus "
S.A Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale,
numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale
„Urbis-Serv" S.R.L. Buzău;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei de investiţii anexa la bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului
Buzău cu Colegiul Naţional B. P. Hasdeu în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului
de interes public local “150 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional B. P. Hasdeu,
şcoală reprezentativă a Buzăului”;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului
Buzău cu Asociaţia Bulevardul Culturii în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de
interes public local Festivalul Internaţional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7B,
Ediţia a II-a, 17 – 23 septembrie 2017;
11.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria
Buzău";
12.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construite în
regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă
pe perioada exploatării acesteia;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare skate park din Parcul
Tineretului, municipiul Buzău”;
14.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017;
15.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Buzău nr. 18 din 2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău, modificată şi
completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 327/2008, nr. 256/2009 şi nr. 54/2013;
16.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu
gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de
Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei
Electrice Buzău;
17.- proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţa gratuită a Centrului de Transfuzie
Sanguină Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, str. general Grigore Baştan, nr. 1;
18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării unor terenuri proprietatea
Societăţii Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzău;
19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a
terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei, nr. 78;
20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a
imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor, nr. 3;
21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 38, cartier Orizont;
22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 40, cartier Orizont;
23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 46, cartier Orizont;
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24.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 48, cartier Orizont;
25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 54, cartier Orizont;
26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 56, cartier Orizont;
27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 112, cartier Orizont;
28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 114, cartier Orizont;
29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 116, cartier Orizont;
30.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 118, cartier Orizont;
31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 120, cartier Orizont;
32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 122, cartier Orizont;
33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 124, cartier Orizont;
34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 138, cartier Orizont;
35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 150, cartier Orizont;
36.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 152, cartier Orizont;
37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 162, cartier Orizont;
38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 166, cartier Orizont;
39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 170, cartier Orizont;
40.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 174, cartier Orizont;
41.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 178, cartier Orizont.
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42. - alte probleme ale activităţii curente;
XXX
Domnul consilier Roşioru – Silviu – Laurenţiu:
„Înainte de a supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare aş vrea să iau cuvântul
în legătură cu şedinţa anterioară şi cu cele care au fost până acum.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Aveţi un punct de vedere în legătură cu procesul verbal al şedinţei anterioare?
Domnul consilier Roşioru – Silviu – Laurenţiu:
„Da, este şi acest lucru.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Aduceţi o corecţie procesului verbal?”
Domnul consilier Roşioru – Silviu – Laurenţiu:
„Da, cu hotărârea nr. 211.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Deci este o corecţie în procesul verbal al şedinţei anterioare.”
Domnul consilier Roşioru – Silviu – Laurenţiu:
„Nu, am doar câteva cuvinte de spus. Nu se poate, nu vreţi să-mi daţi cuvântul?”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Dacă aduceaţi o corectură la procesul verbal, la redactarea acestuia, atunci aveaţi
cuvântul. Vă voi da cuvântul la sfârşit. Acum este vorba de procesul verbal.”
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. 835 din 20 iulie 2017, apoi anunţă
cvorumul şedinţei care este de 21 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 30 iunie 2017, cu menţiunea că acesta a
fost semnat de către preşedintele de şedinţă şi de doamna Radu Roxelana, secretarul
municipiului Buzău, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.
Cu 20 de voturi pentru şi o abţinere (Ionescu Constantin), domnii consilieri aprobă
procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 30 iunie 2017 în
forma prezentată.
În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău adresează
rugămintea domnului Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost introduse trei proiecte de
hotărâri suplimentare, după cum urmează:
1.- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului
Buzău;
2.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului
Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A.
Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 07.08.2017 şi, respectiv,
08.08.2017;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Spiridon Magdalena
Otilia a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit,
situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 154, cartier Orizont.
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Faţă de ordinea de zi pe care aţi primit-o au fost retrase, la solicitarea domnului primar,
următoarele proiecte de hotărâri:
4.- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat general domnului consilier local
Constantin Florescu în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Buzău în faţa
instanţelor judecătoreşti;
17.- proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţa gratuită a Centrului de Transfuzie
Sanguină Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, str. general Grigore Baştan, nr. 1;
21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 38, cartier Orizont;
22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 40, cartier Orizont;
23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 46, cartier Orizont;
24.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 48, cartier Orizont;
25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 54, cartier Orizont;
26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 56, cartier Orizont;
27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 112, cartier Orizont;
28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 114, cartier Orizont;
29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 116, cartier Orizont;
30.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 118, cartier Orizont;
31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 120, cartier Orizont;
32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 122, cartier Orizont;
33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 124, cartier Orizont;
34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 138, cartier Orizont;
35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 150, cartier Orizont;
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36.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 152, cartier Orizont;
37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 162, cartier Orizont;
38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 166, cartier Orizont;
39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 170, cartier Orizont;
40.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 174, cartier Orizont;
41.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială
CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului
casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 178, cartier Orizont.”
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei supune la vot
ordinea de zi cu completările şi modificările aduse care este adoptată cu 21 de voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,
precum şi a instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2017;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Edificarea produsă astăzi spre a fi aprobată în şedinţa de Consiliu Local, face referire la
acţiuni, la trecerea unor sume de bani spre anumite lucrări. Este foarte important ce a spus
domnul primar în perioada anterioară, cum că în centrul oraşului un număr de străzi vor fi urgent
trecute în reabilitare, însă ne-a lăsat să înţelegem, din declaraţiile pe care dumnealui le-a făcut
în perioada aceasta că zona de intrare în oraş dinspre bariera Ploieşti e lăsată deocamdată în
stand-by. Eu aş fi vrut să avem un răspuns cu date precise pentru că, aşa cum ştim, în zonă
deja începuse de amenajare a unor supermarketuri de către două societăţi importante şi nu am
vrea să nu derulăm şi noi proiectele de refacere a infrastructurii în acelaşi timp cu investiţia pe
care o fac aceste societăţi, dat fiind faptul că s-ar putea să creăm o mare problemă la intrarea în
oraş. Şi atunci vin şi întreb pentru clarificare: când se vor începe lucrările acolo şi dacă avem un
termen de finalizare?”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Deci am luat decizia ca pe fonduri europene, pe axa 4 POR, sub axa 4.1 mobilitate
urbană, unde avem alocaţi ca şi capitală de judeţ 31,15 milioane de euro. Această sumă este
împărţită cam între 8 şi 11 milioane de euro pentru că sunt nişte aprecieri de făcut în acest ghid
al solicitantului. Astăzi un reprezentant al Primăriei, doamna Luminiţa Colţeanu este la
Constanţa pentru a primi clarificări. De fapt au fost invitate toate capitalele de judeţ acolo. Aşa
cum ştiţi, de data asta, se face o alocare direct pe fiecare municipiu capitală de judeţ din
România. La Constanţa astăzi are loc o întâlnire pe această temă. Am luat măsura atunci,
deoarece avem doar 2% co-finanţare pe fonduri europene pentru realizarea şi de drumuri până
la 11 milioane de euro, am făcut o propunere, să vedem în ce măsură va fi dusă la capăt, sper
să fie dusă. Toată strada Unirii de la intrare din şoseaua Nordului, din Bariera Ploieşti până la
ieşirea spre Mărăcineni să fie făcută toată pe fonduri europene. Avem doar 2% co-participare.
Şi cealaltă axă este bineînţeles Transilvaniei, ieşirea la Verneşti, până aici in Bariera Brăilei şi
Zona Industrială. Deci ne ajung bani pentru treaba asta. Pentru că presiunea publică este foarte
mare, probabil din 10 mesaje pe care le primesc pe toate canalele, cam 7 sunt legate de
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asfaltare şi trotuare. Am luat decizia şi am propus în această rectificare, ca acea sumă de 12
milioane de lei, 120 de miliarde de lei, care era alocată acelei străzi, să o mutăm pentru astfel
de străzi, deocamdată în centrul oraşului, dar până la centru am ales inclusiv Strada Gârlaşi,
pentru un experiment, pentru că străzile din Dorobanţi 2, Dorobanţi 1 sunt foarte multe din
beton. Acel beton s-a mâncat aşa că încercăm o soluţie cu geotextil pe care să venim cu asfalt.
E o nouă soluţie, s-a aprobat deja la Bucureşti reţeta de asfalt pe bază de granit. Deci avem
deja vreo 170 de tone aduse de la Măcin, astfel încât asfaltarea asta să dureze mult mai mult.
Deci, noi ar trebui ca până la sfârşitul acestui an să avem toate documentele premergătoare
întocmirii proiectului pentru finanţarea asta de 31,15, urmând ca până în primăvară să depunem
proiectul final pentru atragerea acestor fonduri. După ce se depune proiectul şi vom fi eligibili se
va începe asfaltarea şi aici. Probabil, sfârşit de 2018, început de 2019, dacă lucrurile decurg
aşa cum trebuie. Mă refer la această bucată de stradă. Asta nu înseamnă că lucrările care sunt
în zonă, respectiv am fost de acord să, şi o să fiţi şi dumneavoastră de acord că asta-i situaţia,
în faţă la fosta fabrică de lapte, va fi un viitor magazin Kaufland, va fi un sens giratoriu, pe banii
lor, deci noi le cedăm şi ei fac sensul giratoriu şi pe urmă ni-l predă, şi bineînţeles în zona
Cimitirului Eroilor, vom face în primăvară probabil o reasfaltare uşoară pentru că aşa cum ştiţi în
zonă sunt mai multe lucrări, inclusiv lucrarea nostră care înseamnă refacerea domului din
Cimitirului Eroilor, unde anul viitor în cadrul evenimentelor legate de centenar încercăm să
prindem şi un eveniment special la nivel naţional legat de acest cimitir care este cel mai mare
de acest fel din România, al doilea din Europa şi primul din Europa ca eroi necunoscuţi. Sunt
peste 7.600-10.000 de eroi acolo şi vreo 7.600, români cu siguranţă, pentru că nemţii sunt
îngropaţi cu nume şi prenume, românii n-aveau tăbliţa aia de identificare. Trebuie să refacem şi
acolo şi biserica şi alei şi domul şi gardul şi partea din faţă, dar trebuie să fie şi cele două
străduţe stânga-dreapta. Cam asta ar fi, eu mai pot vorbi mult pe acest subiect, dar nu mai este
timp.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Dacă nu mai sunt intervenţii supun votului dumneavoastră acest proiect.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„O mică observaţie. Am prins aici pentru domnul Ionescu care este împotrivă şi ştiu de ce
este împotrivă, vor mai fi prinse încă 15 autobuze pe care trebuie să le avem până la sfârşitul
anului, second-hand, iar anul viitor, pentru că noi nu putem aproviziona maşini second-hand, şi
ne trebuie o flotă cam de circa 90 de maşini în Buzău ca să putem să scoatem maxi-taxi că aşa
este pe lege şi nu putem să accesăm maşini noi pe fonduri europene nu vom mai putea lua
second-hand şi atunci să luăm vreo 25-30 de maşini noi, euro 6, deoarece acestea sunt între
350-400 de mii de euro. Au fost fel de fel de discuţii legate de aceste maşini care urmează să
vină în luna august sunt în jur de 18 mii de euro o bucată, inclusiv cu aer condiţionat. Cred că
este un câştig pentru Buzău, în acest moment pentru a îmbunătăţii transportul.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Un autobuz nou n-are cum să fie numai 350 de mii de euro.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Cu motor euro 6 da. Pe pariu, dacă nu luăm din cele turceşti cu siguranţă.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vorbim de licitaţie.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Bineînţeles că vorbim de licitaţie.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În primul rând, un autobuz, aşa cum au propus cei 10 consilieri, la 9 metri, pe euro 6, cu
garanţie 10 ani de zile, aşa cum spun normele europene şi circulaţia din România nu depăşeşte
80 de mii de euro. În al doilea rând, nu trebuia să plătim dacă doream să luăm cele 30 de
autobuze cash, era vorba de un leasing de 5 ani de zile, din care Transbuzul se transforma în
operator regional aşa cum spune şi legea, se autofinanţa, plătea ratele şi rezolvam problema
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parţial, chiar dacă nu total a transportului public local. Nu era vorba de un efort din bugetul local.
Vă mulţumesc.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Bani mai puţini. Transbus-ul este deja operator regional. Cu bani mai puţini reuşim să
fim rentabili.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Este punctul meu de vedere să nu ajungem groapa de rable a Europei.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru, o abţinere (Roşioru Silviu
– Laurenţiu) şi un vot împotrivă (Ionescu Constantin) .
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care
beneficiază consilierii locali pentru participarea la şedinţe;
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Aici aş avea un amendament în legătură cu expresia <o şedinţă de plen şi una - două
şedinţe de comisii>. Ca să evităm orice interpretare, v-aş ruga să modificăm şi să trecem <minim
o şedinţă de comisii>.”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Este exact din lege. Textul este exact din lege”.
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Atunci să vă întreb: cât e minim?”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Nu există un minim sau maxim. Indemnizaţia este de 10% pentru participarea la ordinară
şi la una - două şedinţe. Dacă se participă doar la una din şedinţele de comisii sau la amândouă
cuantumul trebuie să fie acelaşi că obligatoriu este minim una, una - două”.
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Atunci vă întreb: de ce s-au tăiat indemnizaţiile în luna septembrie a anului trecut,
octombrie şi februarie a anului acestuia la comisia de urbanism?”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Îmi pare rău, dar nu pot să vă răspund eu că nu se fac la serviciul de Resurse Umane,
se fac la Contabilitate. Vă răspund la o şedinţă următoare. Legea spune o şedinţă de consiliu şi
aceea ordinară şi una - două de comisie. Deci, nu putem evita pentru că textul este strict din
lege. O să verific la contabilitate, iar la o şedinţă următoare vin şi vă răspund în mod expres”.
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Mă rog, eu de un an de zile tot întreb, pentru că oamenii întreabă la comisii, de ce ni se
taie indemnizaţiile?”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Deci una – două. Minim una, maxim două de comisii.”
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Şi dacă sunt cinci?”
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Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Nu se plăteşte suplimentar. Deci pot fi şi şedinţe extraordinare.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Dacă îmi permiteţi să intervin, ca om care participă la procesul legislativ. În momentul de
faţă, eu cred că legea poate fi interpretată, nu sunt jurist, în sensul în care spune domnul
consilier Dunel. Atât timp cât legea spune una - două, puteţi trece în hotărârea de consiliu,
sunteţi suveran, puteţi hotărâ minim o şedinţă. Oricum hotărârea este supusă controlului de
legalitate şi din partea secretarului municipiului şi din partea Prefecturii, deci nu cred că aveţi de
ce să vă faceţi probleme.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Supun la vot amendamentul pe care îl propune domnul consilier Dunel Alexandru: <în
condiţiile participării la minimum o şedinţă de comisie de specialitate pe lună>. Amendamentul a
fost votat cu 21 de voturi pentru.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, o abţinere (Ionescu
Constantin) şi 6 voturi împotrivă (Barbu Liviu - Dragoş, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Şerban
Nicolae, Vlad George – Aurelian şi Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare
a consilierilor locali pentru perioada 2017 - 2020;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Ar fi pentru prima dată când consilierii locali de la Buzău participă la o asemenea
activitate.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Fals.”
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„Au mai fost.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Rectific, consilierii PSD au participat întotdeauna la acele cursuri.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Fals. Consilierii PD, PDL, PNL au fost şi în străinătate şi la mare.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Daţi-mi un exemplu.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Vă dau 7. Inclusiv Florina Stoian a fost la toate cursurile.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Florina Stoian nu a fost consilier municipal.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Florina Stoian a avut un mandat întreg.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Din anul 2010 şi până astăzi nici un consilier local al PDL sau PNL nu a participat, decât
atunci poate când a fost în alianţa aceea”.
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Nici acum nu sunteţi obligaţi, domnul primar vă invită, dumneavoastră puteţi să refuzaţi”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
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„Este un curs de bazele administraţiei şi am pus o singură condiţie: numai dacă domnul
Roşioru va dormi în cameră cu mine”.
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Este obligaţie legală să participi la curs.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Eu vă întreb ceva, ce am învăţat noi, dacă în momentul de faţă, unii dintre noi au o
problemă legată de integritate, legată de incompatibilitate”.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 123/2017 privind numirea
provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans Bus "
S.A. Buzău;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aş vrea să întreb executivul, se transformă în mandat definitiv?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu, este vorbade altceva dacă îmi permiteţi.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu aveam noi dreptul să facem acest lucru.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Exact. Este un ADI şi la transport al cărui preşedinte sunt şi se încălca legea deci doar
ADI poate numi consiliul de administraţie. Noi am votat atunci fără să ne cunoaştem legea.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Domnul primar fără să vă supăraţi pe mine încerc să vă contrazic aici. Consiliul de
administraţie, conform legii, este numit de către Adunarea Generală a Acţionarilor. ADI doar
poate propune lista”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aşa se va întâmpla. ADI va propune şi Adunarea Generală îl va vota. Adunarea
Generală ADI în care Buzăul faţă de ADI Apă are 91% din voturi pentru că este normal să se
întâmple aşa. Nu ca în partea cealaltă în care votul buzoienilor este egal cu votul de la o
comună care are 1 km de reţea şi nici un abonat.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale,
numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău;
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Am o rugăminte, la punctele 6,7, şi 8 nu voi vota.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„La aceste puncte vă abţineţi, da?”
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Nu, nu voi vota.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Vă abţineţi. Reprezentanta Prefecturii a făcut această precizare la o şedinţă anterioară.
Trebuie să vă abţineţi. Nu există această sintagmă <că nu participaţi la vot>, Vă vom consemna
la abţineri.”
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Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Dacă ies din sală şi intru după aceste trei hotărâri?”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Deci nu participaţi. Prefectura ne poate confirma, acestea sunt rigorile. Am notat că vă
abţineţi domnule consilier. Are acelaşi efect juridic”.
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aş vrea să-l întreb pe domnul director de la Urbis, care sunt modificările faţă de vechea
organigramă, dacă necesarul de personal acoperă solicitările municipalităţii din punct de vedere
al dezvoltării şi al realizării lucrărilor în termenul util, aşa cum este şi normal şi dacă noua
structură organizatorică acoperă aşa cum am zis necesarul de lucrări într-un timp util şi
rezonabil.”
Domnul Radu Alin, director al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L. Buzău:
„Bună ziua în primul rând. În momentul de faţă Urbis are 250 de salariaţi. După cum
observaţi, numărul total de personal din organigramă este de 263. Principalele modificări care
au fost prevăzute sunt: personal sezonier la Drumuri în contextul lucrărilor de asfaltare anunţate
până la sfârşitul anului, înfiinţarea acelui serviciu de ridicări maşini, serviciu pe care mi l-aţi dat
prin concesiune în şedinţa trecută, precum şi mărirea capacităţii personalului de la Serviciul de
Ecarisaj, în contextul construirii acelui adăpost de 400 de locuri”.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (Dunel
Alexandru şi Hudiţoiu Bogdan - Florin).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău;
Domnul consilier Barbu Ion:
„Care va fi relaţia dintre Primărie şi această societate? Este bine să ştim ce facem şi nu e
deloc lipsit de importanţă, să transmitem în spaţiul public informaţia corectă faţă de această
societate, ştiind că în perioada anterioară au fost multe probleme între această societate şi
conducerea Primăriei, care s-au repercutat pe străzile din oraş, pentru că nu s-au igienizat la
timp parcurile, nu au fost întreţinute spaţiile verzi, iar pe un program care ar fi de acum încolo
după părerea mea urmărit cum trebuie, nu am mai avea problemele pe care le-am avut în
primăvara lui 2017. Faptul că se majorează capitalul social al societăţii nu este rău, dar vreau
să avem convingerea că este o societate care va merge în continuare bine”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este evident că după un an şi ceva ne-am dat seama că trebuie întărită această
societate, deoarece am constatat, inclusiv pentru licitaţia deschisă. Mă refer la cele 44-45 de
străzi, acel pachet pentru străzile rămase neasfaltate. Am constatat că birocraţia este imensă,
avem o mulţime de lămuriri care se cer. În acelaşi timp probabil am avut caietul de sarcini,
intors de 3-4 ori pe bucata din strada Unirii, pentru că am luat această decizie şi văzând că se
întârzie foarte mult, având banii în cont, atenţie. Toţi banii de investiţie noi îi avem în cont acum.
Aproape 10 milioane de euro care i-aţi votat pentru acest lucru. Şi celelalte 2 puncte, mă refer la
7 şi 8, dar şi 6, întăreşte şi forţa de muncă pe parte de asfaltări. Vin să le mărim şi bugetul, dar
să le dăm înapoi şi divedendele, cele 17 miliarde, 1,7 milioane de lei pentru a lua utilaje noi,
atenţie. Pentru a putea lucra cu viteză mai mare şi cu calitate mult mai bună decât s-a întâmplat
până în prezent. Atitudinea este pozitivă, sperăm ca până la sfârşitul lunii august să avem şi o
conducere permanentă acolo şi un consiliu de administraţie stabil. În acest moment şi la
această societate suntem fără conducere, sau cu conducere provizorie.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat PSD:
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„Şi eu vreau să vă felicit, domnule primar, pentru decizia luată. Este un lucru extrem de
bun. Am şi o rugăminte în legătură cu această chestiune a spaţiilor verzi de care vorbea domnul
Barbu, poate la următoarea dotare a societăţii veţi lua acele tractoraşe de tuns iarba în parcuri,
în suprafeţele mari, pentru a mări puţin viteza”.
Domnul primar Constantin Toma:
„În rectificarea de buget pe care aţi aprobat-o o să avem şi serviciile unei firme de
arhitectură peisagistică, pentru că s-a considerat că nu prinsesem pe investiţii, şi aţi votat-o. Nu
este pe investiţii, chiar dacă acea firmă vine cu nişte proiecte pe diferite zone ale Buzăului. Aţi
mai votat un lucru, nişte bani suplimentari pentru spaţiile verzi, astfel încât, în această toamnă
să plantăm mulţi bulbi, de lalele, de narcise, încât în primăvară să avem un Buzău mult mai
frumos decât în aceeaşi perioadă a anilor trecuţi. Ne vom pregăti, inclusiv cu utilaje pe care le
vom achiziţiona peste iarnă cu siguranţă. Vom vedea pentru că rectificarea de buget aprobată
acum doar s-a luat de la un capitol şi s-a dat la altul. Rectificarea mare vine după ce va fi
rectificarea naţională, care va fi în luna august şi probabil că spre sfârşitul lunii august vom face
rectificarea aia adevărată”.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (Dunel
Alexandru şi Hudiţoiu Bogdan - Florin).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei de investiţii anexa la bugetul 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 19 voturi pentru şi 2 abţineri (Dunel
Alexandru şi Hudiţoiu Bogdan - Florin).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Colegiul Naţional B. P. Hasdeu în vederea finanţării şi realizării în comun
a proiectului de interes public local “150 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional B. P.
Hasdeu, şcoală reprezentativă a Buzăului”;
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău:
„În urma discuţiilor şi cu direcţia juridică a Prefecturii o să vă rog să facem nişte
completări în dispozitivul cu partea legislativă a acestei hotărâri. Referitor la sume, ele sunt
prinse în bugetul local, de fapt vedeţi în hotărâre că ele sunt într-o anexă şi sunt repartizate
pentru acest proiect de interes public local, dar rugămintea este de a completa partea de
dispozitiv cu prevederile legii finanţelor publice locale, a hotărârii de Consiliu Local prin care a
fost aprobat bugetul municipiului Buzău şi o să excludem că este mai puţin legată de activitatea
tinerilor şi este un proiect de interes local cultural şi este prins de asemenea art. 36, alin. (2) şi
rămân în continuare litera e) şi alin. (7) din legea Administraţiei Publice Locale care fac trimitere
la acest gen de acţiuni.”
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi o abţinere (Ţepeluş
Laurenţiu - Cristinel).
XXX
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia Bulevardul Culturii în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului de interes public local Festivalul Internaţional de Teatru Independent de Comedie
COMIC 7B, Ediţia a II-a, 17 – 23 septembrie 2017;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal
Gloria Buzău";
Domnul consilier Vlad George - Aurelian:
„Noi nu suntem de acord cu actuala formă a proiectului de hotărâre din următoarele
motive: în primul rând acest proiect de hotărâre şi alegerea celor 5 ramuri de sport nu respectă
tradiţia şi pot să vă dau foarte multe argumente. Dacă ne uităm pe lista celor mai buni 10
sportivi ai unităţii de anul trecut , cu excepţia atletismului, nu se găseşte nici un sportiv din acele
5 ramuri propuse. Spre exemplu volei, care e jocul sportiv cu cele mai bune rezultate la Buzău
şi cei mai mulţi jucători selectaţi în loturile naţionale, nu face parte din cele 5 ramuri sportive. Nu
mai vorbesc de modelism, unde Buzăul este unul dintre cele mai puternice centre din lume. Şi
vă spun că tot lotul naţional al României e format din buzoieni. Viitorul campionat mondial se va
desfăşura la Buzău şi cel european. Mă aşteptam să prindem şi aceste ramuri de sport nu
vorbesc de tenisul de masă unde avem rezultate deosebite, iar primii sportivi ai judeţului nostru
sunt de la tenis de masă. Mă aşteptam să începem cu mult mai multe ramuri de sport şi să
resuscităm sportul buzoian”.
Doamna consilier Ionescu Maria:
„Nu vreau să-i ţin partea domnului primar, dar având copilul la tenis de masă şi fiind
acum un an clasat pe locul I naţional, domnul Dinu a fost invitat am înţeles să facă parte din
acest club, dar a refuzat. De ce? Pentru că probabil banii care se vor da de aici vor trebui să fie
identificaţi şi nu cred că îşi doreşte acest lucru. Nu ştiu celelalte sporturi, dar aici ştiu eu că mă
lovesc de foarte multe”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Articolul 5, alin. (2): La data aprobării prezentului regulament, secţiile pe ramuri sportive
ale „Sport Club Municipal Gloria Buzău” sunt următoarele: sportul pentru toţi, atletism, handbal,
fotbal, rugby, baschet, voley, judo, şah, aeromodele, tenis de masă, karate, lupte, box,
motociclism, tenis de câmp. Începând cu data aprobării prezentului regulament vor fi activate
următoarele discipline sportive: sportul pentru toţi, atletism, fotbal, handbal şi rugby. E o
problemă de început. Noi astăzi nu facem decât să dăm un certificat de naştere, nu alocăm
bani. S-a obţinut de la Ministerul Justiţiei rezervarea pe numele Gloria Buzău, ceea ce e foarte
important. Indiferent ce s-a întâmplat este proiectul de suflet al buzoienilor, urmând ca până la
sfârşitul anului încet, încet să ocupăm cele cinci ramuri sportive. Deci în momentul acesta avem
bani prinşi, trebuie doar să îi dăm un certificat de naştere. Cu siguranţă, vom încerca să facem
aceste finanţări, dar la acest moment este foarte complicat organizatoric. În şase luni de zile
până la sfârşitul anului, să putem să activăm sporturile acestea în număr de vreo 15. Trebuie
angajaţi, trebuie antrenori, trebuie şefi de secţii, trebuie locaţii. Pornim cu astea cinci pe care le
avem respectiv fotbal, rugby, atletism, handbal fete, handbal băieţi, ce am înţeles că va fi
finanţat de Consiliul Judeţean, şi sportul pentru toţi ca să încercăm prin şcoli să creăm o
mişcare sportivă adevărată, cum era pe vremuri, Daciada, când au ieşit foarte mulţi campioni
olimpici şi mondiali, Elizabeta Lipă şi aşa mai departe.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Dar dumneavoastră aveţi pârghiile legale în acest moment să finanţaţi sportul?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
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„Domnule consilier, avem, ne permite modificarea noii legi a sportului şi credeţi-mă că am
citit-o, că altfel nu mai veneam. Mai venisem odată, vă aduceţi aminte cu o propunere de
înfiinţare a unui Club Sportiv la Buzău, după ce am studiat tot, a luat inclusiv decizia de a
desfiinţa şi chestia aia cu Federaţia pentru că nu era sustenabilă şi nu era legală. Acum avem
5%, ar însemna circa 3 de milioane de euro la 60 de milioane de euro pe care îi încasăm. Anul
trecut municipiul Buzău a încasat 66 de milioane de euro. Sperăm ca prin mărirea gradului de
încasare şi de colectare să reuşim să aducem mai mulţi bani.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„De ce v-am întrebat treaba asta? Pentru că aţi putea să daţi bani celorlate ramuri fără
să facem, să ne legăm de brandul Gloria Buzău. Sunt branduri mult mai mari în ţară: Farul
Constanţa, etc. Mergem mai departe. Toţi au cumpărat brandul şi nu au amestecat celelalte
sporturi. Părerea mea este că nu este un proiect reuşit şi o să îmi daţi dreptate, cum mi-aţi dat
dreptate şi cu Centrul de Excelenţă. Este părerea mea de profesionist al sportului. Aş fi vrut să
fiu chemat să fiu întrebat şi nu am fost întrebat”.
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu:
„Acest proiect de hotărâre dacă va trece şi va deveni hotărâre va fi o hotărâre nulă,
pentru că, cu siguranţă lichidatorul clubului Gloria Buzău va acţiona în judecată şi acest brand
ştim cu toţi că este scos la licitaţie pentru a se recupera bani”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Ministerul Justiţiei a rezervat până pe 18.01.2018 să înfiinţăm această nouă entitate
juridică”.
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu:
„Bun, după ce se înfiinţează, vom fi actionaţi în judecată şi atunci hotărârea va fi nulă.
Haideţi să facem lucrurile de la început aşa cum trebuie”.
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„De ce nu îi spune Grup Sportiv Municipal Buzău, nu Gloria, nu Stejarul, etc. E un singur
grup municipal, e finanţat din bugetul local”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Mai există un CSM care este afiliat Ministerului Tineretului şi Sportului.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Din această cauză am ales această denumire”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Aş vrea să propun şi Consiliului eu două modificări: una este legată de Consiliul
Director, care în formatul actual apare cu cinci membri, doi propuşi şi votaţi de Consiliul Local,
iar trei propuşi de Primar şi aş vrea să modific ca toţi cei cinci membri să fie votaţi de Consiliul
Local, dacă sunteţi de acord şi bineînţeles să hotărâm care va fi perioada de mandat a acestui
Consiliu Director. Eu propun o perioadă de patru ani de zile”.
Domnul Radu Sebastian Nicolae Valentin, deputat P.S.D:
„Mi se pare o discuţie lipsită de sens. Cu siguranţă rezervarea de nume s-a făcut deja şi
nu a fost nici un fel de problemă. În primul rând că nu mai puteţi modifica acum acest nume
pentru că, domnule primar, cred că nu greşesc, cred că rezervarea de nume a fost deja făcută
şi atunci este o discuţie lipsită de sens”.
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu:
„Cred că cei mai în măsură să ne lămurească sunt domnul Sorin Lazăr sau domnul
Florescu cu această problemă”.
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu mă pricep la fotbal.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Atâta timp cât nu este rezervată la OSIM, pentru aceasta s-a şi acordat această
rezervare, pentru că nu este marcă înregistrată OSIM. Dacă ar fi fost înregistrată la OSIM, nu sar fi aprobat rezervarea de denumire, de către Ministerul Justiţiei”.
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedinte de şedinţă:
„Supun amendamentul pe care l-a propus domnul viceprimar în legătură cu Consiliul Director,
componenţa acestuia (cinci persoane) şi durata mandatului (patru ani). Votăm acum doar
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structura, fără nume, ca principiu. Amendamentul a trecut cu 13 voturi pentru şi 8 voturi
împotrivă. Şi acum supun la vot proiectul în sine. Are nevoie de două treimi din voturile celor
prezenţi”.
Domnul Radu Sebastian Nicolae Valentin, deputat P.S.D:
„Cred că faceţi o greşeală. Domnule Barbu, lăsaţi-mă să am un punct de vedere”.
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu este dreptul dumneavoastră să ne faceţi morală într-o şedinţă de consiliu Local.”
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu:
„Mie nu mi-aţi dat voie ca şi consilier.”
Domnul Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, preşedinte de şedinţă:
„Domnule Roşioru, regulamentul şi legea spun clar, dacă aveaţi vreun amendament, o
completare, o modificare la procesul verbal din şedinţa trecută aveaţi tot dreptul să vă spuneţi
punctul de vedere”.
Domnul consilier Barbu Ion:
„Şi în acelaşi context, domnule preşedinte, poate cineva să intervină şi să ne facă morală
sau să ne spună că am votat rău sau bine?”
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedinte de şedinţă:
„Este o opinie pe care o putem asculta”.
Domnul Radu Sebastian Nicolae Valentin, deputat P.S.D:
„Domnule Barbu citiţi legea. Conform art. 52 din Legea nr. 215 am dreptul să particip la
aceste şedinţe de Consiliu Local şi să iau cuvântul. Nu am dreptul să votez. Deci dacă am
terminat poate pot să iau şi eu cuvântul. Domnilor consilieri cred că greşiţi şi vă fac o sugestie
ca să înfiinţaţi acest club şi poate să scoateţi din hotărârea de Consiliu, domnule primar,
referirea la spaţiu, ca acest club să ia fiinţă şi apoi să îi fie alocat şi un spaţiu. Asta este tot ceea
ce vroiam să vă spun şi poate pe viitor faceţi şi ceva constructiv în oraş nu numai opoziţie în
sensul negativ. Vă mulţumesc”.
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Proiectul acesta pentru a face ca mişcarea sportivă să fie înviată şi la Buzău, pentru că
eu am debutat anul trecut cu prima poreclă: moartea sportului buzoian. Nu se putea face nici un
fel de finanţare. Acum legea ne ajută şi putem face acest lucru. Deci, efectiv, prin această
decizie vrem să omorâm sportul buzoian, că va fi jale. Vă propun în această situaţie, ca luni să
avem o şedinţă de îndată şi exact cum a spus domnul deputat vom scoate deocamdată sediul
de acolo, urmând ca ulterior să vedem”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Vreau să mai aduc o completare. În legătură cu finanţarea sporturilor am discutat în
săptămânile astea pregătitoare proiectului cu foarte mulţi oameni din sport, din fotbal, din volei,
etc.”.
Domnul consilier Barbu Ion:
„Cine sunt ăia?”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Domnule vi se pare normal ca eu care am făcut performanţă în fotbalul buzoian să nu fiu
chemat aici şi să fiu întrebat dacă e corect ce se face?”
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Suntem în faţa unui proiect. Nici nu am făcut Clubul la ora actuală.”
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedinte de şedinţă:
„Nu ştiu dacă aţi înţeles, dar acest club va trebui să aibă proprii sportivi, legitimaţi la
proprii profesori sau persoane care să organizeze activităţi sportive. Nu înseamnă să luăm
sportivi legitimaţi la alte cluburi”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„NU putem, trebuie să avem sportivii legitimaţi la noi. Celelalte cluburi cum sunt CSM-ul,
CSS-ul nu vor să ne dea sportivi”.
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Domnule, nu vedeţi unde se duce discuţia? Oamenii care erau importanţi, care au făcut
perfomanţe, nu toţi, ca să puteţi să liniştiţi lucrurile aici”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Încă o dată acesta este un proiect, nu este club înfiinţat. Noi plecăm să înfiinţăm clubul.
Despre ce vorbim? E o formă de proiect. Oricând vă aştept să discutăm despre acesta”.
Domnul consilier Barbu Ion:
„Domnule, cu cine aţi discutat?”.
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Domnul Ion Viorel, oricând vă aştept să vorbim despre acest proiect.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este respins cu 13 voturi pentru, o abţinere (Ionescu
Constantin) şi 7 voturi împotrivă (Ion Viorel, Roşioru Silviu – Laurenţiu, Barbu Liviu – Dragoş,
Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George – Aurelian).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret,
construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi
rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;
Domnul Apostu Ionuţ - Sorin,viceprimarul municipiului Buzău:
„Aţi votat în urmă cu două luni repartizarea a trei locuinţe ANL, unul din respectivii chiriaşi
a renunţat la semnarea contractului pentru că nu a fost de acord cu suprafaţa acelei locuinţe. Sa întrunit din nou comisia, a fost repartizată unei alte familii cu doi copii, îndeplineşte toate
condiţiile legale.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare skate park din
Parcul Tineretului, municipiul Buzău”;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aş vrea să-l întreb pe domnul viceprimar Neder Andrei, cât costau cele peste 5 miliarde
de lei de reparaţii şi reamanajarea skate park-ului din Parcul Tineretului.”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Am în faţă devizul general, proiectare 15.470 lei, construcţii şi instalaţii 75.460, dotări
67.472, organizare şantier 11.319 şi 44.293 de mii de lei cheltuieli diverse şi neprevăzute.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În ce constă din punct de vedere al finanţării. Nu v-am întrebat cifre, cât costă, că am
înţeles. Ce vreţi să faceţi acolo, din punct de vedere al reamenajării acestui obiectiv, care întradevăr nu a mai corespuns din punct de vedere al siguranţei? El există şi trebuia reparat sau
pus la punct.”
Domnul consilier Dunel Alexandru:
„Cum vor fi rampele?”
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Nu se repară, se construiesc alte forme special pentru atletism. Rampele nu vor mai fi
din tablă şi acoperite cu suprafeţele care erau înainte, vor fi rampe construite, betonate, exact
ceea ce se foloseşte la ora actuală, inclusiv la concursurile de acest gen.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie
2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 18 din 2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău,
modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 327/2008, nr. 256/2009 şi nr.
54/2013;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Câteva cuvinte aş vrea să spun. Ca iniţiator al acestui proiect, ca motivaţie, 99,9% dintre
buzoieni, din punctul meu de vedere îşi doresc acest lucru. Suntem printre puţinele oraşe din
Europa, care ne bucurăm, avem, vrem şi dorim să transmitem către alte generaţii un parc
natural, parc european şi o zonă cu care ne mândrim. Nu există nicăieri în lume şi nici în statele
civilizate acest obicei. Dacă vrei să îţi faci o afacere într-o zonă privilegiată, într-o zonă
exclusivistă nu am nimic împotrivă. Dar regulile pentru o astfel de zonă, din punct de vedere al
unui stat european, al unui stat civilizat, din punctul meu de vedere, sunt sarcini extrem de dure
pentru respectul buzoienilor şi a generaţiilor viitoare. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare buzoian ar
solicita 500 de metri pătraţi, supafaţă din parcul Crâng, sau alt afacerist din Buzău, care cu
aceeaşi temă de dezvoltare a afacerii, să-şi facă un restaurant în parcul Crâng? Buzoienii au
bun simţ şi ştiu ce înseamnă a proteja o zonă istorică, o zonă pe care avem obligaţia să o
transmitem generaţiei viitoare. Din punctul meu de vedere, nu este un vot politic, fiecare dintre
noi votăm pentru respectul buzoienilor şi pentru respectul acestui oraş.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Îmi pare rău să-l contrazic pe colegul meu, domnul consilier Ionescu Constantin. În
Bucureşti şi în alte capitale pe unde am fost, am văzut că accesul este limitat. Şi în Crâng
accesul este limitat. Există loc suficient de promenadă. Gândiţi-vă că acolo va fi necesar
accesul pentru persoane cu dizabilităţi, pentru mame care au copii mici.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Citiţi proiectul de hotărâre şi vedeţi că cuprinde aceste lucruri.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Cuprinde, dar în anumite ore.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Eu nu am făcut referire. Dacă dumneavoastră vreţi să faceţi un proiect de hotărâre cu
acces limitat este problema dumneavoastră. Acesta este proiectul meu de hotărâre, prin care
mi-am exprimat un punct de vedere în legătură cu respectul acestui oraş.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„De exemplu, în parcul Herăstrău sunt atâtea restaurante şi se vor mai deschide. Avem
nevoie de unităţi de alimentaţie publică.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Eu v-aş ruga să nu votaţi acest proiect de hotărâre, trebuie să fie un loc accesibil tuturor.
Eu cred, că este important ca oamenii să vină în parc, fie cu bicicleta, cu autoturismul, cu
transportul în comun sau pe jos. Acele alei au fost gândite cu zeci de ani în urmă, tocmai pentru
a permite accesul auto în acest parc. Ele sunt nişte alei laterale, în mod normal puţin circulate
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de către cei care vin să viziteze parcul pe jos sau cu bicicleta. Este lăudabilă iniţiativa
dumneavoastră domnule consilier, dar puteţi avea iniţiative mai importante. În primul rând, să
actualizăm Regulamenul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local. Dacă îmi aduc bine
aminte cred că nu s-a modificat cu nimic, iniţiativa putea fi promovată pe ordinea de zi a
Consiliului Local dacă aveaţi semnăturile a 8 consilieri. Nu am văzut decât una.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Legea spune altceva.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„S-ar putea să mă înşel.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Regulamentul Consiliului Local se supune legii.”
Domnul Radu Nicolaie Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Faceţi o actualizare a acestui Regulament.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Problema este mult mai simplă. Nu putem să votăm un proiect de hotărâre în curtea
altuia. Nu este terenul nostru, nu este treaba noastră, nu avem dreptul să luăm atitudine şi o
hotărâre de Consiliu în curtea altuia.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vedeţi că este un punct de vedere al Ocolului Silvic, domnule consilier. Aţi ocupat şi dvs
funcţia de viceprimar cu atribuţii de primar, Ocolul Silvic a spus că nu dumnealor au amenajat
acele alei, nu îi interesează. Accesul şi investiţia nu au fost făcute de Ocolul Silvic. Din contră,
dacă nu le convine ar trebui să proteste şi o protejare a pădurii.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este respins cu 1 vot pentru (Ionescu Constantin), 9
abţineri (Ionescu Maria, Vasile Gheorghe, Ion Viorel, Roşioru Silviu – Laurenţiu, Barbu Liviu –
Dragoş, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George – Aurelian) şi 11 voturi
împotrivă.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute
cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea
Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării unor terenuri proprietatea
Societăţii Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzău;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Fac eu o mică motivare. Noi suntem cu strada Transilvaniei, aşa cum vă spuneam, în
programul de fonduri europene şi asfaltări pentru a avea pistă unică de autobuz şi de biciclete.
Dintr-o greşeală, în anii 1990, bucata de stradă pe unde trecea calea ferată uzinală de la
Romcarbon prin curtea societăţii Concas, se ducea spre triaj. S-a dat dintr-o greşeală. Noi nu
putem să facem investiţii decât pe zonă publică. Suntem cu lucrarea de cadastru în lucru, oprită
pentru că nu aveam carte funciară, nici pe strada Transilvaniei ca să putem să mergem mai
departe. Ca să ne băgăm în acest program, trebuie să avem acest lucru până în decembrie. Am
avut o discuţie şi cu colegii din P.S.D şi A.L.D.E, e o sumă bineînţeles, sunt 50 de euro pe
metru pătrat, dar rugămintea este făcută de experta ANEVAR, care-şi asumă răspunderea
pentru chestia asta. Rugămintea este să votăm, pentru că altfel, blocăm cel mai important
18

program de pe care îl avem din finanţarea Uniunii Europene cu 2% coparticipare. Aceasta este
motivaţia, nu cumpărăm teren de la ei, decât în situaţia în care este blocată strada
Transilvaniei.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„O întrebare legată de preţ. Cine a stabilit preţul, cum s-a stabilit?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este vorba de expertiză.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Evaluatorul, în cartierul Orizont, 27,5 euro metru pătrat, şi noi cumpărăm de la
Romcarbon cu 49,7 euro pe metru pătrat?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Avem un reprezentant de la serviciul Administrare Patrimoniu care ne poate explica.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Mi se pare o diferenţă foarte mare, de la 50 euro pe metru pătrat, la 27 euro.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Sunt terenuri în acea zonă şi cu 50 şi ceva de euro pe metru pătrat, cât a plătit Ion
Viorel, sunt şi cu mai puţin.”
Domnul Badiu Liviu, consilier în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău:
„Bună ziua. În cartierul Orizont sunt preţuri şi de 27, 34, 50 şi de 51 de euro. Logica
evaluatorului autorizat care este cel mai bun din Buzău, după părerea mea, Petre Ion, este
următoarea: acele terenuri care sunt pârloagă, fără utilităţi, cablu, curent, gaze, asfalt, fără
nimic, numai iarbă acolo, la marginea cartierului au o valoare mult mai mică decât acele terenuri
pe care sunt deja imobile construite şi sunt la intrarea în Cartierul Orizont. Este un cartier în
care se diferenţiază preţul în funcţie de depărtarea faţă de strada Unirii, de utilităţi şi efectiv
acea pârloagă. Dacă acolo nu există alei şi trotuare, nu poţi cere pe acel teren mai mult de 2728 de euro, dar la intrare pe stânga şi pe dreapta s-a vândut şi cu 51 de euro. Domnul consilier
Ion Viorel a cumpărat şi dânsul cu 50 de euro.”
Domnul consilier Ion Viorel:
„Alt evaluator nu mai există? Ăsta are numai 50 de euro în cap.”
Domnul Badiu Liviu, consilier în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău:
„Evaluarea la cota indiviză pe strada Transilvaniei, la Romcarbon a fost făcută de alt
evaluator, nu al nostru.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Domnule consilier, am invitat cei 47 de atestaţi ANEVAR, şi s-au calificat.”
Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu:
„Am o mică întrebare. Acum câteva luni am numit cetăţean de onoare al Buzăului, cineva
care este la Romcarbon şi care zicea că iubeşte foarte mult acest oraş.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„În primul rând, să nu amestecăm lucrurile. Este o onoare pentru mine şi pentru toţi
buzoienii că am luat un asemenea exemplu. Acest grup de firme care este la Buzău, este cel
mai mare angajator din municipiu din momentul acesta, 3.400 de angajaţi. Este unul din primii
trei contribuabili la bugetul local şi la bugetul naţional, din partea Buzăului. Domnul Clement
este doar directorul general al acestui grup de companii. Există un grup foarte mare de
investitori din Taiwan, care l-au ales, să le reprezinte interesele aici. Bineînţeles, înainte de a
face treaba asta am avuti discuţii şi cu el şi documente scrise pe care le avem la Serviciul
Administrare Patrimoniu din care am încercat să sugerăm să ne facă o donaţie. Aceştia au
spus că nu pot face, deoarece sunt auditaţi internaţional. Pentru ei nu este o sumă. Ca să
compensez ce spuneţi dumneavoastră voi supune votului în curând, un proiect, probabil în luna
august, circa 7.000 metri pătraţi, pe Şoseaua de Centură, în spatele Romcarbonului, cum te uiţi
spre Fabrica de bere Ursus. Deci, 7.000 de metri. Aici este vorba de câţiva metri, 250 - 300
metri şi am spus că legal nu ne permite ceea ce suntem în momentul acesta, ca grup de firme.
Sunt cel mai mare reciclator din Europa. Până în luna iunie, cel mai mare reciclator din Europa
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era o firmă din Irlanda de Nord. Acum este acest grup Greentech. Trebuie să-i respectăm şi să
fim cât mai aprope de oamenii ăştia.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Eu vorbeam de preţ. La el m-am referit.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este acel 50 de euro care este făcut de un expert ANEVAR. El îşi asumă răspunderea
dacă este vreo contestaţie în justiţie. Nici dumneavoastră nu vă asumaţi răspunderea. Este
preţul care l-a pus acest expert. Domnul consilier Florescu Constantin este aici. Nu poţi merge
să fixezi un preţ, nu se poate. Deci, numai prin expertiză, cu expert ANEVAR din cei 47 care
funcţionează în Buzău.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Vedem aici că suprafaţa necesară acestui proiect de reabilitare a străzii Transilvaniei
este de 122, aşa am citit.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Sunt mai multe bucăţi.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Da, sunt mai multe. Nu văd de ce cumpărăm la pachet. De ce ne trebuie celelelate?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Fac parte tot din străzi ale municipiului Buzău şi acele bucăţi. Ne vom trezi peste o lună,
două, trei că vom avea 20 - 30 de metri, sunt nişte frânturi care fac parte din aceeaşi bucată.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„În altă ordine de idei, beneficiari sunt cetăţenii municipiului Buzău în speţă
Romcarbonul, primii care beneficiază de modernizarea acestei străzi,Transilvania. Era de bun
simţ să vină şi ei cu un aport la acest proiect.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Domnule Roşioru, încă o dată. Cel mai mare contribuabil la bugetul local este Fabrica
de bere Ursus şi ei sunt pe locul 3, cu vreo 5 milioane de euro direct şi indirect, şi ei sunt cam
pe locul 3 în acest top. Ei dau milioane de euro anual, plus 3.400 de locuri de muncă la Buzău
şi sediul central pentru că e o investiţie. Sediul central a rămas la Buzău şi vor să dezvolte în
continuare. Credeţi-mă că este o sumă ridicolă faţă de câţi bani dau aceşti oameni. Legal, ei nu
au cum să facă.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Dar dacă nici peste 3 luni nu poate să ne doneze 7.500 de metri aşa cum ne-au
promis?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu. S-a semnat deja contractul.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Dacă acest teren nu a putut să-l doneze, înseamnă că nici pe celelalte nu poate. Dar în
fine, eu mi-am spus punctul de vedere, şi ca beneficiar, nu văd de ce cumpărăm 1.000 de
bucăţi, nu toate fac parte din străzile municipiului.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Facem un bine Buzăului, pentru că suntem blocaţi în acest proiect.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Nu pot să dau 44 - 50 euro pe un teren, care efectiv el nu mai are ce să facă cu el.
Câţiva metri, de exemplu, am văzut 21 de metri. Păi cine dă 50 de euro? Ne-a găsit pe noi să
cumpărăm toate rămăşiţele de pe unde le au ei pe acolo?”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Nu pun la îndoială buna credinţă a domnului primar. Pun la îndoială însă buna credinţă
a acestui director, pe care îmi pare rău că îl cunosc, s-ar putea să se supere pe mine, sunt sigur
că domnul primar nu se va supăra pentru că ţine la banul public aşa cum afirmă de fiecare dată.
Această sumă este importantă pentru noi. Poate pentru ei, Romcarbonul, nu este o sumă
importantă, şi pentru acest lucru ar trebui, dacă nu pot să doneze, să ne vândă acest teren cu
un leu şi să ne dovedească buna lui credinţă. Şi a lui, şi a societăţii pe care o conduce. Vă
mulţumesc.”
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Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Sau să ne vândă numai ce ne trebuie.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Domnilor consilieri, luaţi în calcul în momentul de faţă, cine are interesul asupra acestui
teren. Interesul îl are municipiul Buzău, pentru a debloca un proiect. Este în interesul cetăţenilor
Buzăului, să se reabiliteze acea stradă. Interesul municipiului este să-şi intabuleze acest teren,
ca şi domeniu public pentru a putea accesa acei bani, care vin din fondurile europene şi să se
reabiliteze acea stradă. Mi se pare de domeniul absurdului să nu plătiţi 40 şi ceva de mii de
euro pentru a beneficia poate de milioane de euro, pe strada respectivă atâta timp cât este
interesul municipiului Buzău. Nu este interesul Romcarbonului să vă vândă acel teren. Poate că
nu are ce să facă cu el în viitor, dar nici nu îl deranjează să îl aibe în proprietate. Repet, este
interesul municipalităţii să cumpere acel teren şi să deblocheze acest proiect. Că plătiţi pe el 20
– 30 euro, ce este corect stabileşte evaluatorul. Puneţi-vă şi în situaţia celor de la Romcarbon.
Dacă dumneavoastră aţi fi proprietarii acelui teren, întrebaţi-vă singuri, nu trebuie să răspundeţi
aici dacă aţi cere bani municipalităţii pe el sau nu. Mulţumesc.”
Domnul Ionuţ - Sorin Apostu, viceprimarul municpiului Buzău:
„Puneţi-vă şi întrebarea retorică: Ce se întâmplă dacă societatea respectivă va pune un
gard mâine pe strada Transilvaniei? E proprietatea lor.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Gardul trebuie să-l pună cu autorizaţia Primăriei.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„A spus foarte clar, domnul Radu Sebastian, că atâta timp cât municipalitatea are nevoie
de acel teren, de ce să speculăm un preţ care este peste preţul pieţei? Nu cumpărăm 500 de
metri pătraţi comasaţi într-un loc unde să se poată plăti 49,7 euro pe metru pătrat, cumpărăm
21 de metri, 113 metri, cumpărăm în locuri diferite. Valorile trebuie să aibe undeva la 3 euro, 5
euro metru pătrat, maxim 17 euro. În niciun caz acest preţ.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Sunteţi evaluator ANEVAR?”
Domnul consilier Barbu Liviu Dragoş:
„Nu sunt. Din păcate, cunosc piaţa imobiliară.”
Domnul consilier Hudiţoiu Bogdan - Florin:
„Preţul nu-l facem nici noi, nici Romcarbonul. Preţul este stabilit de un evaluator, iar
Romcarbonul a fost de acord cu acest preţ.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Noi nu suntem de acord.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Domnul consilier nu au interesul să-l vândă.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel:
„Definiţia de preţ rezonabil nu există. Preţul rezonabil este cel pe care eşti dispus să-l
plăteşti dacă vrei să realizezi ceva. Dacă ai un interes.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Principala problemă este preţul. Eu propun să mai facem o nouă evaluare. Aşa se
procedează, se face o contraexpertiză. Dacă şi al doilea expert stabileşte acelaşi preţ, stăm
liniştiţi.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Pierdem o lună.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Numai ce este necesar pentru reabilitarea străzii Transilvaniei şi Bazaltul. Acele terenuri
care reies de aici.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Aceasta este propunerea mea, dacă vreţi să facem o nouă expertiză.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Şi dacă proprietarului nu o să-i convină preţul?
Domnul consilier Florescu Constantin:
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„Omul are bani. Nu se îmbogăţeşte de aici.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Dar banii care îi alocă la bugetul primăriei ca să stăm să ne uităm la 2 parale, lăsaţi-mă
dumnezeului în pace.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Două parale, 45 de mii de euro?”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Comparativ cu celelalte. Nu putem să pierdem milioane de euro.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vă rog să supuneţi la vot expropriere în interes public.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este tot cu evaluator şi aceasta.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel:
„Haideţi să supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat
dumneavoastră.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 3 abţineri (Florescu
Constantin, Lazăr Iulian – Sorin şi Ionescu Constantin) şi un vot împotrivă (Barbu Liviu –
Dragoş).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei, nr. 78;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
Hotărârea are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor, nr. 3;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
Hotărârea are caracter normativ.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului
Buzău;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru, o abţinere (Lambru
Daniel) şi 1 vot împotrivă (Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului
municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de
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Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 07.08.2017 şi,
respectiv, 08.08.2017;
Domnul consilier Florescu Constantin:
„În momentul în care supunem la vot acest gen de hotărâre şi mă refer la Compania de
Apă, noi v-am aprobat şi aţi angajat o casă de avocatură. Aş vrea să am şi un punct de vedere
al Casei de avocatură, faţă de toate adresele pe care le trimite RAM la noi şi ne ameninţă. De
asta am dat fonduri, ca să vă angajaţi casa de avocatură. Aţi angajat-o, de acum încolo vă rog
să luaţi act că vrem şi un punct de vedere.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„De acum încolo, dar nu de azi, abia acum se predau lucrările către ei. O firmă de avocaţi
din Bucureşti, domnule Roşioru, din 4 - 5 firme româneşti de avocaţi Voicu şi Filipescu care se
apucă de treabă.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Păi să vedem cum se apucă de treabă. Dar acum este urgent să votăm aşa.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Acest proiect nu am avut timp să-l studiem. Ni l-aţi pus în faţă înainte cu o oră.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este acelaşi proiect care s-a votat şi tura trecută, decât că acum este altă Adunare
Generală, alt termen al Adunării Generale. Atunci nu s-a mai ţinut Adunarea Generală a doua
zi, deoarece am fost îndepărtaţi de la vot, la primul vot. A doua zi am lipsit, şi întâmplător,
coincidenţă, au lipsit toţi acţionarii. Compania de Apă a convocat din nou Adunarea Generală
exact pe aceeaşi speţă, nimic în plus nimic în minus.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Dar nu putem să vă spunem noi cum să votaţi sau cum să se voteze la anumite puncte.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Asta spuneţi dumneavoastră. Respectăm legea.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru, 7 abţineri (Bârlă Fănică,
Florescu Constantin, Lazăr Iulian – Sorin, Ţepeluş Laurenţiu – Cristinel, Ionescu Constantin,
Ionescu Maria şi Vasile Gheorghe) şi un vot împotrivă (Roşioru Silviu – Laurenţiu).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Spiridon
Magdalena Otilia a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de
locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 154, cartier Orizont;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Un mic comentariu aş avea de făcut. Am scos de pe ordinea de zi cele 21 de puncte
propuse de societatea comercială Concas, deoarece nu se respecta contractul între Concas şi
Primăria Buzău, în sensul în care noi am votat până acum numai contracte de vânzare cumpărare către persoane fizice. Acum era chiar către Concas. Am observat acest lucru, l-am
scos, a rămas o singură persoană care a venit mai târziu şi am pus-o aici. Are credit la bancă,
pierde şi creditul şi s-a rugat de noi. Rugămintea este să votaţi că este în spiritul la ce aţi votat
până acum.”
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
XXX
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Aţi primit o plângere prealabilă fiecare.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Staţi puţin, am înţeles că aţi retras mandatul în vederea reprezentării Consiliului Local al
municipiului Buzău în faţa instanţelor judecătoreşti. Eu sunt de acord cu acest lucru. Vreau să
fac şi nişte precizări pentru a înlătura orice discuţie. În primul rând era vorba de un mandat
pentru consilieri ca să putem să ne apărăm. Nu are nici o legătură cu avocatura. Noi suntem o
instituţie, suntem un mini parlament, dar nu avem buget, nu avem spaţiu, nu avem sediu, dar în
schimb personalitate juridică avem. Şi figurăm alături de primărie în toate procesele în care se
solicită anularea hotărârilor nule. În momentul în care un jurist de aici din primărie ne-a făcut o
adresă în care ne spune că nu ne poate apăra atunci când suntem traşi la răspundere pentru
aceasta. Am venit cu această propunere. Oricare dintre dumneavoastră se poate duce în
instanţă. Este teama juriştilor că le luăm pâinea, dar nu este aşa. Eu mă apăr singur. Primarul
trebuia să dea în baza Legii nr. 215 o dispoziţie scrisă prin care să împuternicească un jurist cu
studii, să dea o dispoziţie să ne apere. În condiţiile acestea neavând apărare în instanţă atunci
când suntem chemaţi să răspundem, solidari, împreună cu primarul. Este firesc să facem
întâmpinări, să facem cale de atac. Că suntem acum într-un proces care s-a strămutat la
Tribunalul Bucureşti, părerea mea este că o să revină aici şi alte procese cu organigrama în
care dacă pierdem procesele suntem obligaţi, solidari. S-au făcut tot felul de speculaţii că vreau
bani. Prefectura face o confuzie, noi nu suntem persoane juridice cum au invocat aici, noi
suntem autoritate publică.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Sunteţi organism deliberativ.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Da, ca atare de ce să nu verificăm sau să vedem ce zice tribunalul. Domnule autoritatea
publică în general, parlamentul are direcţie juridică, are bani, nu se compară. Miniparlamentul
nu are. Nu poate să-şi reprezinte, este anormal să te duci într-un proces, suntem 20-50-100 de
oameni au fost băgaţi în proces. Desemnăm pe unu ca să nu pierdem. Aţi primit unul dintre
dumneavostră citaţii? Ştiţi de proces? Nu cred asta, şi nici când au termenele. Trebuie să faceţi
întâmpinări, să facem răspunsul la întâmpinări, să facem cale de atac. Vă spun că nu mai vreau
acest lucru, având în vedere speculaţiile care s-au făcut, eu o să mă apăr singur. Erau necesare
precizările pentru că au apărut fel de fel de chestii. Că vreau bani, nu are nici o legătură.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Cine a făcut speculaţiile?”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Propunerea a făcut-o domnul primar, Prefectura a făcut o adresă prin care spune că
numai juriştii pot să reprezinte, dar în baza dispoziţiei. Dar nu are legătură cu activitatea de
avocat, nu are legătură cu mine, de fapt eu sunt şi incompatibil să mă duc ca avocat la Tribunal
2 ani de zile. Ca să mă cheme în judecată cineva, trebuie să mă duc să mă apăr. Noi nu ştim
despre ce este vorba, nu putem să ne apărăm. Nu am încredere în Direcţia Juridică. Într-un an
de zile m-am convins, sunt puţini oameni, motivaţii sunt. Dar eu nu am încredere să-mi dau
veniturile mele pe mâna unuia care, m-am uitat pe nişte hotărâri nici nu a pus concluzii domnul
primar. avem dispoziţia prin care dumneavoastră aţi numit un jurist să ne apere. Nu cred că
avem. Pe mine nu mă mai interesează. Nu mai sunt de acord ca să vă apăr.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Dacă noi votăm, dumneavoastră nu puteţi să fiţi împotrivă.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„S-a retras după ordinea de zi. Trebuia să dau nişte explicaţii.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Toţi consilierii v-am propus.”
Domnul consilier Vasile Gheorghe:
„Indiferent ce s-ar întâmpla, organigrama primăriei trebuie deblocată. Trebuie să fim toţi
de acord că nu se mai poate lucra aşa.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
24

„Este greu peste tot.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Cineva trebuie să meargă la Curtea de Apel.”
Domnul consilier Roşioru Silviu Laurenţiu:
„Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, discutăm astăzi despre o situaţie ingrată pentru Consiliul
Local şi pentru municipiului Buzău. Hotărârea nr. 211 din 30 iunie a fost redactată cu încălcarea
legii. Se tot vorbeşte de erori materiale. Dragi colegi, aici nu este vorba de erori materiale. Nu
vorbim de titluri sau nume greşite redactate, ci vorbim de furt. Adevărul gol goluţ este că noi
consilierii una am votat, alta a ajuns să se scrie în hotărâre. Cer respecatare legii în cazul
Normelor de tehnică legislativă. Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 211 nu este lovită de
erori materiale, ci de nulitate şi de ilegalitate. Ea trebuie anulată şi apoi redactată conform
voinţei Consiliului Local. Am ajuns eu, fără studii şi fără pregătire juridică, să citesc cu atenţie
legile pentru a nu înfunda puşcăria, nici eu şi nici colegii mei. Iată ce articol am găsit în Legea
nr. 24/2000, art. 71, alin. (1): „În cazul în care, după publicarea actului normativ se descoperă
erori materiale, în cuprinsul său se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările
necesare”. Alin. (2) - „Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea
la operaţiunea de rectificare, care trebuie limitată numai la erorile materiale”.
De un an de zile Consiliul Local a intrat într-o situaţie extrem de jenantă. Aproape în
fiecare lună se mai descoperă câte o ilegalitate, câte o hotărâre proastă de Consiliu, care
trebuie îndreptată. Nici măcar în consiliile din mediul rural nu am întâlnit şi nu întâlnim astfel de
probleme. Avem hotărâri adoptate. Trebuie să avem răbdare deoarece este activitatea noastră
şi ne intereseză pe toţi.
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Domnule Roşioru, avem reprezentantul prefectului aici. Vă poate răspunde.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Tocmai de aceea, eu trebuie să-mi fac datoria şi să spun. Avem hotărâri adoptate prin
fals, prin furt şi dau exemplu Hotărârea nr. 137 cu mandatul doamnei Georgeta Cristea. Avem
hotărârea al cărei titlu nu coincide cu conţinutul. Deci una votăm şi alta se scrie în Hotărâre de
către secretarul Consiliului Local Municipal. În altele sunt trecute în preambulul Hotărârii anulate
de instanţă şi temeiuri juridice greşite. Unele proiecte sunt redactate pornind de la acte false,
cum a fost cazul cu avizul ANFP, în speţă cu poliţiştii locali. Avem chiar şi hotărări de
patrimoniu, luate fără respectarea cvorumului legal. Haideţi să terminăm cu poziţia ghiocelului şi
cu această situaţie şi cu tăcerea şi să trecem la lucruri mult mai serioase. Suntem direct
responsabili de ceea ce votăm. Consiliul Local nu a fost pus niciodată în istoria Buzăului în
această situaţie jenantă. Am ajuns campioni la încălcarea legii, în tot judeţul. Când eu sau alţi
colegi ne spunem punctele de vedere, în cadrul dezbaterilor pentru aprobarea hotărârilor,
domnul primar Constantin Toma ne face cu ou şi cu oţet, ne jigneşte într-un mod grosolan şi mă
întreb cu ce drept face acest lucru.
Vă amintiţi când am spus că hotărârea privitoare la poliţiştii locali este ilegală a fost
votată ca atare şi apoi instanţa anulat-o. Vă amintiţi când în acest consiliu, domnul consilier Ion
Viorel a spus că proiectul cu Centrul de Excelenţă e o mânărie şi un furt, hotărârea a trecut,
apoi a trebuit să fie anulată.
Federaţia Română de Fotbal a renunţat la toate Centrele de excelenţă din ţară. Vă
amintiţi când domnul Florescu ne-a spus foarte clar că hotărârea cu mandatul doamnei Cristea
Georgeta este ilegală. Acest consiliu nu a votat-o, dar la insistenţa domnului primar Toma, a dat
ordin preşedintelui şi doamnei secretar şi s-a falsificat ulterior această hotărâre. Automat a fost
revocată.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„De unde ştiţi asta, domnule Roşioru?” Că s-a falsificat în mod intenţionat, că s-a dat
ordin. Pe ce vă bazaţi când argumentaţi lucrurile acestea?”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Opriţi-vă din bătaia de joc la adresa Consiliului Local. Câte procese avem pe rol,
domnule primar, doamna secretar? Vă rugăm să ne spuneţi şi nouă pentru că trebuie să ştim
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acest lucru. Câte hotărâri au fost anulate în urma ilegalităţilor pe care le-aţi comis? De ce nu aţi
informat niciodată acest consiliu asupra stadiului proceselor aflate pe rol, în care Consiliul Local
este implicat, ceea ce spunea şi domnul consilier Florescu Constantin.
Domnul Florescu a spus public de curând că nu a primit răspuns la solicitările sale, în
calitate de consilier, legate de deciziile instanţei. Aparatul tehnic al Consiliului Local Municipal sa făcut că plouă.
Doamna secretar, vă cer public să ne faceţi o informare oficială, în faţa acestui consiliu,
cu toate speţele pe care le-am pierdut în instanţă, din cauza faptului că aţi urmat cu ochii
închişi, ordinele domnului primar. Consiliul Local este parte în foarte multe procese şi pe seama
lui s-au făcut întâmpinări şi recursuri şi alte acte. Cine a creat aceste acte, cine le-a avizat, dacă
noi cei care formăm acest consiliu, nu le-am văzut nici înainte, nici după transmiterea lor la
instanţă. Repet, Consiliul Local nu ştie nimic despre procesele la care este parte, dar dacă va
pierde aceste procese, noi suntem cei care suportăm consecinţele, cei din Consiliul Local.
S-a ajuns ca Prefectura să acţioneze ca un pompier ISU, şi aproape după fiecare şedinţă
a Consiliului Local să acţioneze pentru stingerea incendiilor create aici în această clădire. S-a
ajuns ca noi, consilierii locali, să lucrăm sub coordonarea reprezentantului prefecturii, pentru că
al nostru secretar, nu este şi nu poate să redacteze un proiect în baza legii. Cei de la Prefectură
sunt aici ca să ne asigure că nu se mai fură la redactarea hotărârilor. Am ajuns rău, pe lângă
faptul că sigur vom fi chemaţi cu toţii în instanţă, sau să dăm cu subsemnnatul pe la DNA, sau
la diferite instituţii. Mi-e teamă că vom fi puşi să plătim din buzunarul nostru toate oalele sparte
în acest Consiliu Local şi toate hotărârile luate trunchiat. Aţi îngropat oraşul în ilegalităţi,
domnule primar. Aţi pus în pericol toate finanţările nerambursabile acordate pentru dezvoltarea
acestui municipiu.
Dragi colegi, o să închei cât de repede. Situaţia prezentă este cauzată, în primul rând, de
faptul că avem un primar cu interese ilegale, un primar care comite continuu abuzuri şi presiuni
la adresa consilierilor şi a funcţionarilor primăriei şi a Consiliului. Avem un aparat tehnic, în
frunte cu secretarii care au trecut prin acest Consiliu Local Municipal care îşi exercită cu rea
credinţă şi cu incompetenţă atribuţiile.Vă aduc aminte că doamna secretar a fost întrebată aici,
dacă există cvorum pentru hotărârea cu sediul ALDE, iar dânsa a spus da. Ulterior s-a
demonstrat că nu există cvorum legal, la fel şi cu Hotărârea nr. 137, dânsa a spus după şedinţă
că hotărârea a avut cvorum apoi, Prefectura să certifice că nu a existat cvoorum legal.
Ca om, pot înţelege presiunile la care sunt supuşi de către domnul primar, dar pentru că
am jurat să respect legile ţării, pe Biblie şi pe Constituţie, sunt obligat să iau atitudine faţă de
cele întâmplate pentru cetăţenii municipiului Buzău.
Prin urmare, cer colegilor mei şi Prefecturii constituirea unei comisii de analiză a tuturor
hotărârilor adoptate, pănă acum de Consiliul Local Municipal Buzău. Având în vedere, şirul de
hotărâri ilegale, nimeni nu ne poate garanta că după ce am votat hotărârile, au fost redactate în
forma în care au fost adoptate.
Îi cer domnului primar să-şi asume ilegalităţile comise şi să înceapă de astăzi, să
respecte până la ultimul pe fiecare membru al Consiliului Local şi pe buzoienii care ne-au
acordat votul. Vă mulţumesc. Cu tot respectul.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Vă rog să-mi permiteţi să vă răspund. Pentru că mi-am auzit numele menţionat de
câteva ori în alocuţiunea dumneavoastră, nu ţin minte tot ce aţi spus, dar o să vă spun aşa:
Vă rog să vă verificaţi mail-urile şi veţi găsi acolo toate hotărârile judecătoreşti pronunţate
în cauze ce au avut drept obiect hotărârile cu poliţiştii locali, vorbim de suspendare, că acolo
suntem în această fază. Dumneavoastră sunteţi obligat să vă verificaţi mail-ul şi să vedeţi ce
primiţi acolo. Vi se trimite pe mail, sunteţi sunaţi, tot timpul fiecare dintre dumneavoastră şi
invitaţi să lecturaţi materialele de acolo. Nu putem face mai mult. Iar aparatul despre care
dumneavoastră faceţi vorbire este format dintr-un om. Eu şi încă un om pe care îl vedeţi aici
lângă mine. Câte un om este, atât. Nu avem de unde mai mulţi. Este o situaţie, aşa cum o
vedeţi bine în care presiuni sunt din toate părţile. Pentru dumneavoastră, probabil că este uşor
să veniţi cu o tiradă aici, cu execuţii publice, pentru noi de partea cealaltă, problemele se pun
altfel. Trebuie să răspundem repede la comenzi şi trebuie să le facem bine. Eu nu o să răspund
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pentru ce au făcut secretarii dinaintea mea, pentru că este un adevăr, acela că pe aici s-au
perindat mulţi secretari, pentru că astea sunt circumstanţele pe care eu nu am cum să le dezbat
acum şi să le comentez. Eu pot să vă spun ce se face de când eu am preluat aceste atribuţii.
Din această perspectivă că eu nu am primit dispoziţii de a încălca legea de la domnul primar,
sau de la oricine altcineva din conducerea Primăriei. Nici n-am încălcat cu bună ştiinţă legea. O
singură chestiune este de discutat aceea în care între titlu şi conţinut a apărut o neconcordanţă.
Este prima oară când se întâmplă aşa ceva şi vă rog să vă amintiţi cum că, o lună înainte aţi
discutat aceeaşi hotărâre şi aţi modificat-o în Consiliul Local şi a ieşit redactată cu tot, cu
amendamentele pe care le-aţi propus. Dar e mare perioada de când funcţionăm în condiţii de
avarie. Asta se vede, la un moment dat se va vedea şi vom ceda şi se întâmplă să facem
greşeli. Pentru mine este prima oară. Cu referire la cei din spate nu mă pot pronunţa.
Cu referire la faptul că vorbim despre hotărâri nelegale şi că sunt atacate în instanţă,
este dreptul oamenilor să le atace în instanţă. Şi dumneavoastră aveţi procese în instanţă şi
oricare dintre noi. Este dreptul nostru să mergem să ne căutăm dreptatea în justiţie. Aşa se
explică numărul de procese. Ar fi fost bine, în altă ordine de idei, ca domnul preşedinte Florescu
să fi mers să vă fi apărat pentru motivul că, într-adevăr juriştii primăriei nu vă pot apăra atunci
când este vorba de răspundere personală. Dacă vă pot apăra când este vorba să staţi în justiţie
ca organism deliberativ, atunci când se pune problema de răspundere personală şi materială,
nu vă mai pot apăra. Aveţi nevoie de un avocat şi într-adevăr aşa este, dumneavoastră nu
sunteţi persoană juridică, nu aveţi personalitate juridică, aţi fi putut fi repreznetaţi de domnia sa.
Dacă s-a hotărât altfel, este voia dumneavoastră. Aşadar, nu avem nelegalităţi aici. Nu susţine
nimeni nelegalităţi şi din contră, credeţi-mă, se fac eforturi. Eforturile astea sunt făcute cu
diverse preţuri. Se mai îmbolnăveşte cineva, mai veniţi pe la noi să vedeţi aparatul dintr-un om,
cum stă în genunchi cu hotărârile de consiliu local şi aşa mai departe. Să ştiţi că sunt presiuni
enorme de timp, de muncă, de volum mare de activitate. De dezorganizare, pentru că
organigrama este aşa cum este.
Dumneavoastră aţi făcut niste afirmaţii şi eu trebuie să vă răspund. Şi am uitat să vă
spun, chiar în condiţiile în care este prima oară când a fost eroare de redactare ea s-a rectificat,
s-a remediat, suntem în cadru legal, credeţi-mă că facem eforturi disperate, că se vine din urmă
cu neîmpliniri şi nerealizări, nu este vina mea. Astea sunt împrejurările de fapt şi dvs trebuie să
ţineţi cont de ele. Dar credeţi-mă facem eforturi şi credeţi-mă nimeni nu dă dispoziţii nelegale
aici. Că suntem în slujba cetăţeanului şi a interesului public, nu suntem fiecare în interes
personal aici.”
Domnul consilier Bănică Liviu - Nicu:
„Domnul deputat Sebastian Radu a adus în discuţie legat de Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. De foarte mult timp în comisia juridică a reamintit
treaba asta. Funcţionăm la ora actuală cu un Regulament din 2012, care nu mai corespunde la
ora actuală după lege, exemplu nu are rost să mai dăm legat de consilierii locali pentru un
proiect de hotărâre. Nu mai spunem că avem o treime. Iar a doua rugăminte pe care o am la
dumneavoastră, înainte de întâlnirea comisiilor de specialitate din cadrul primăriei să primim
materialele cu o zi înainte să le putem studia cât de cât, să nu citim în ziua respectivă.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Am să vă răspund. Sunt primite uneori cu o jumătate de oră sau cu o oră înainte de
şedinţă. Avem Prefectura aici. Vinerea trecută s-au înaintat materiale în ultimele 20 de minute.
Aşa se poate, da. Domnule consilier, dumneavoastră aveţi tamponul dintre dumneavoastră şi
Precfectură care este secretarul, primarul care este aparatul administrativ. Acestea sunt
condiţiile în care lucrăm - 20 de minute, pe ceas timp foarte puţin.”
Domnul consilier Bănică Liviu Nicu:
„Noi nu suntem de specialitate, nu suntem jurişti.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Noi suntem de specialitate, dar la ce folos dacă acesta este timpul pentru că aşa se
lucrează.Vă poate răspunde şi domnul primar.”
Domnul consilier Bănică Liviu Nicu:
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„În comisie dăm un aviz şi a doua zi apar probleme când studiem mai bine materialele
suntem obligaţi să ne schimbăm, pentru că nu am studiat, nu am consultat persoane în drept.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Este bine că aţi ridicat această problemă.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Acel proiect trebuie introdus în următoarea şedinţă, în următoarea lună, de ce trebuie
neapărat atunci?”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Domnul primar poate să vă răspundă, dânsul este iniţiator legislativ de cele mai multe
ori.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Deci aştept propuneri în legătură cu ce a spus domnul Roşioru. În primul rând nu mă
mai culc cu el în camera la mare, m-am hotărât definitiv. Nu pot să dorm cu aşa ceva în
cameră. Iertaţi-mă. În al doilea rând, trecând la treburi serioase, lupta asta a mea cu
normalitatea şi cu ilegalităţile comise de o groază de ani în acest oraş naşte monştri precum
colegul nostru, Silviu Roşioru. Nu este posibil să faci asemenea acuzaţii, pe nişte baze total
mincinoase. Respect legea, de asta am venit aici şi treaba asta doare, la o parte din grupurile
mafiote din acest oraş pe care am tot povestit de la început . Aceste grupuri mafiote sunt mult
mai bine organizate decât sunt eu la primărie aici. Fără 192 de oameni în aparat şi cu o groază
de presiuni financiare care vin din trecut. Sunt 7,2 milioane de euro pe care ar trebui să-i băgăm
în următoarea rectificare de buget. Astăzi trebuia să aprobăm o scrisoare de garanţie, să plătim
cele 5,2 milioane de euro la RAM, neplătite din 2014 şi date prin sentinţă definitivă către RAM
de Înalta Curte. Despre asta vorbesc. Este lupta asta pe care o duc zi şi noapte, din păcate 70 80% din timpul meu este o luptă cu trecutul. Voi încerca să fac faţă şi voi face faţă, chiar dacă
aceste grupuri mafiote nu doresc treaba asta şi doresc îndepărtarea mea. Voi merge până la
capăt.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Să rămâneţi în spirit de glumă asa domnule Roşioru, dacă eraţi în Parlament vă
aplaudau colegii. Revenim la afirmaţiile dumneavoastră, cred că articolul pe care-l citesc din
Legea 24 se referă la actele normative, care se publică în Monitorul Oficial, nu este cazul
Hotărârii de Consiliul Local. În ceea priveşte acea dezbatere a reprezentantului legal al
Consiliului Local în instanţă, dacă o să urmăriţi deciziile constante ale Înaltei Curţi o să vedeţi că
Înalta Curte defineşte Consiliul Local ca autoritate publică deliberativă fără personalitate juridică
şi în acest fel nu poate avea calitate procesuală. Dumneavoatră nu puteţi avea calitate
procesuală în procese, puteţi avea diverse interese.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu este adevărat. Noi suntem citaţi de toate instanţele. De unde aţi scos asta? Asta e
prea mare anomalia. Daţi-mi nr. deciziei, că eu am speţa. Ştiţi ce înseamnă lipsa calităţii
procesuale pasive? Adică nu trebuie să ne citeze. Daţi-mi deciziile că e interesant. Lipsa
calităţii procesuale înseamnă că nu trebuie să stea în justiţie. Nu realizaţi ce discutaţi aici.”
Domnul Radu Nicolae Sebastian Valentin, deputat P.S.D:
„Eu o să vă citesc din lege care spune aşa: Buna organizare a lucrărilor Consiliului Local
,precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu
activitate permanentă la comune şi oraşe şi unul două posturi la municipiu, pe care îl ocupă prin
Hotărâre persoane care au studii superioare de regulă, juridice sau administrative şi textul
curge.
Articolul 79.3- Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţei de judecată se face
de persoanele angajate, potrivit art. 79.1, dacă acestea au pregătirea profesională
corespunzătoare sau de un apărător ales în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi
asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local. În situaţiile prevăzute la alin. 1
împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă. Aveţi dreptul de iniţiativă, puteţi angaja
2 persoane cu studii juridice.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
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„Sunt create posturile. Organigrama este blocată.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu e vorba de aşa ceva. Nu e vorba de avocatură. E vorba de reprezentare pur şi
simplu. Faceţi confuzie.”
Domnul consilier Barbu Dragoş - Liviu:
„Ca să nu mai avem probleme de genul acesta. Din punctul meu de vedere, nu sunt nici
jurist, nici avocat, vă daţi seama când am avut prima şedinţă de constituire de consiliu local noi
trebuia să votăm Regulamentul de Funcţionare al acestui consiliu local, care nu s-a votat nici
până astăzi. Dacă o luăm aşa toate hotărârile sunt nule. Rog reprezentantul Prefecturii să dea
un punct de vedere apropo de hotărârile care au fost luate în cadrul Consiliului Local până
acum. Nu este aprobat în mandatul nostru. Cel vechi este ilegal, contravine Legii nr. 215. Vă
spun doar un articol de care m-am lovit. Promovarea, de orice consilier local a unui proiect, nu
trebuie o treime, nu trebuie 7-15 initiatori şi din cauza asta este ilegal. Nu ştiu alte puncte care
contravin, dar dacă există unul singur înseamnă că Regulamentul contravine legii şi automat
este nul. Deci noi funcţionăm acum fără să avem un Regulament de funcţionare. Regulamentul
nu contravine Legii.”
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Este necesar să facem. Sunt de acord cu dumneavoastră.”
Domnul consilier Fănică Bârlă:
„Având în vedere că ultimul Regulament aprobat în Consiliul Local al Municipiului Buzău
nu a fost abrogat, el încă funcţionează. Nu este ilegal.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„De-a lungul timpului se pot schimba anumite prevederi. Nu este ilegal.”
Domnul consilier Barbu Dragoş - Liviu:
„Este ilegal.”
Domnul Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Am reţinut. Principala preocupare a noastră o să fie, să facem un grup de lucru şi să
înaintăm un astfel de proiect. Mai avem un punct. Adresa către Consiliul Local şi primar Plângere prealabilă prin care Stamate Valeria, domiciliată în Buzău, Bl G.3, apt. 42 solicită
anularea sau revocarea Hotărârii nr. 200/30.06.2017 privind declanşarea procedurii de
expropiere a terenului proprietatea subsemnatei pentru efectuarea lucrării “Refacere troturar pe
str. Viitorului langă bl 110 din municipiul Buzău”. Contestă măsura expropierii a unei suprafeţe
de 25,5 metri pătraţi dintr-un total de 155 metri pătraţi, fapt ce conduce la îmbucătăţirea
proprietăţii mele şi scăderea valorii efective a terenului.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este aceeaşi speţă ca la Romcarbon. În care noi am făcut expropiere pe o bucată cât
era trotuarul. Proprietarul s-a supărat. Probabil aceeaşi chestie s-a întâmplat şi la Romcarbon.”
Domnul consilier Constantin Florescu:
„Asta este o procedură prealabilă. Trebuia să se adreseze obligatoriu instanţei. Trebuia
să vi se aducă la cunoştinţă. Dacă vreţi să o revocăm, o revocăm.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Trebuia să vi se aducă la cunoştinţă. Dacă vreţi să o revocaţi, revocaţi.”
Domnul Dinu Ştefan, cetăţean al municipiului Buzău:
„Am o amendă din anul 2015, la Rm. Sărat că am călcat o jumătate de metru din intrarea
într-o parcare. Dânsul ştie. Eu vreau să plătesc impozite după 2 ani, mi-a pus penalităţi la ele,
am început să dau din amendă.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Codul fiscal spune că avem 66 mii de amenzi neplătite, dacă nu-ţi plăteşti amenda, dacă
asta spune Codul fiscal nu e hotărât de noi. În luna august dorim modificarea Hotărârii
Consiliului Local prin care am eşalonat la plată datoriile populaţiei sau persoanelor fizice vom
face şi pentru amenzi. Deci gradul de încasare a amenzilor la ziua de ieri era doar de 27%.
Restul Buzăului persoane fizice şi persoane juridice suntem undeva la 75%. Deci avem un
număr de amenzi extraordinar de mare şi sunt foarte greu de încasat. Este singura treaba pe
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care o putem face noi, ca şi Consiliu Local. Să dăm această eşalonare la plată şi amenzilor.
Altceva nu putem face.”
Domnul Dinu Ştefan, cetăţean al municipiului Buzău:
„Domnule primar, facem consiliere, de dumneavoastră depinde. Cei de la taxe. Eu vreau
să plătesc amenda, mă lăsaţi? Vreau să o plătesc în rate.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu putem legifera peste ce spune Parlamentul. Vom face treaba asta, am luat această
decizie îniante să spuneţi dvs. Vom avea în vedere treaba asta în luna august.”
XXX
În încheiere, domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, declară
închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare, spre cele
legale.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Radu Roxelana

30

