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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 30 iunie 2017, orele 11:00, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 764 din 26 iunie 2017, a fost 

convocat Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară. 
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 22 consilieri din totalul 

celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier 
Lazăr Iulian-Sorin. 

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: 
- Teodorescu Adrian, director al Poliţiei Locale a Municipiului Buzău; 
- Şerban Emil, inspector în cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ, 

Primăria Municipiului Buzău; 
- Tacea Constantin, director general al R.A.M. Buzău; 
- Gubandru Aurel, director economic al R.A.M. Buzău; 
- Ene Vasile, reprezentant al poliţiştilor locali; 
- Săvulescu Simona, consilier primar; 
- Nicolescu Dan Alexandru, consilier primar; 
- reprezentanţi mass-media locală; 
- alţi participanţi. 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare 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 pentru rectificarea bugetelor instituţiilor publice de 
asistenţă socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău pe anul 
2017; 

2. - proiectul de hotărâre privind desemnarea observatorului din partea 
consiliului local la  concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director 
adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău; 

3.- proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Gabriela Antonescu în 
funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială 
a municipiului Buzău; 
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4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora; 

5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/31.07.2014 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului 
Buzău la cofinanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea  aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020”; 

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi de transport în 
comun cu autobuzele Societăţii Comerciale ”Trans - Bus” S.A. Buzău pentru unele 
categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim brut pe 
economie, cu domiciliul in Municipiul Buzău”; 

7.- proiectul de hotărâre privind interzicerea construcţiilor în parcurile şi 
zonele protejate din Municipiul Buzău; 

8.- proiectul de hotărâre privind necesarul minim de locuri de parcare 
prevăzute în documentaţia tehnică, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire; 

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui contract de leasing financiar 
în vederea achizitionării, de către U.A.T. Buzău a unui număr de 30 autobuze (9m 
lungime) cu norma de poluare Euro 6, destinate transportului public de călători pe 
raza municipiului Buzău de către Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. 
Buzău;   

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de 
publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiul Buzău, Judeţul Buzău”; 

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea 
serviciilor de pază şi ordine publică de către Politia Locală a municipiului Buzău; 

12.- proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023”; 

14. - proiectul de hotărâre pentru  aprobarea  documentaţiei  tehnice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea 
energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1; 

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare 
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5  din Municipiul Buzău” 
şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale”; 
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16.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare 
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 4B D. Filipescu, Integral 1 şi Gerom 2  
din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima 
formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale”; 

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea perfectării înlesnirii la plată a 
obligaţiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău cu 
depunerea, în vederea eşalonării la plată, de garanţii imobiliare/mobiliare 
proprietatea privată ale regiei; 

18.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106 / 28.04.2017 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare 
vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Buzău; 

19. - proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 165/2015 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru modificarea Contractului de 
concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău şi aprobarea  
anulării Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de concesiune nr. 3450/2006; 

20.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr 
cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul N. Titulescu nr. 18; 

21.- privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău 
a terenurilor aferente unor străzi; 

22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, nr. 30,pe care 
sunt edificate construcţii; 

23.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită 
bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru 
curtea bisericii şi activităţi de binefacere; 

24- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului 
proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea 
Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea 
Comercială „FRET COM”  S.R.L. Buzău; 

25. - 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; 

26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu 
strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în 
municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter;    

27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu 
strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în 
municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter;   
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28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu 
strigare a unui spaţiu din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în municipiul 
Buzău, b-dul Mareşal Averescu, pentru programul ”Şcoală după şcoală”; 

29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău,  strada Păcii 
nr. 19; 

30.- proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei şi a coeficienţilor care stau 
la baza recalculării acesteia pentru unităţile locative din blocurile A.N.L.,   aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

31.- proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, 
cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor Filiala Buzău; 

32.- proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 
unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” 
din municipiul Buzău; 

33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Banciu 
Larisa Mihaela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 1, 
cartier Orizont; 

34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Cojocaru Neculai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot A 51; 

35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Păunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 126, cartier Orizont; 

36.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Şerbănică Victor Valentin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 132, cartier Orizont; 

37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii 
Mihalache Răzvan Claudiu şi Şerbănică Cristina  a terenului proprietate privată a 
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, 
strada Nicu I. Constantinescu nr. 134, cartier Orizont; 

38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Dobrescu Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu 
nr. 142, cartier Orizont; 

39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana 
Cîmpeanu Stela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot D 143; 

40.- proiectul de hotărâre pentru  aprobarea vânzării către Societatea 
Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului 
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Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 144, 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. 146, cartier Orizont; 

42.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal privind  
“Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în strada Cuza Vodă nr. 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei” din 
municipiul Buzău, judeţul Buzău; 

43.- proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a tarifului apei 
meteorice aplicabil pentru municipiul Buzău de către Societatea Comercială 
Compania de Apă S.A. Buzău şi împuternicirea primarului municipiului Buzău să 
îndeplinească toate formalităţile legale pentru realizarea acestei reduceri; 

44. - prezentarea Raportului de expertiză tehnică privind Metodologia de 
tarifare şi tarifele practicate pentru apa meteorică, efectuat de Societatea de 
proiectare pentru infrastructură urbană şi rurală S.R.L. Iaşi; 

45. -  alte probleme ale activităţii curente. 

X X X  

Lucrările şedinţei extraordinare 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. 
764 din 26 iunie 2017, apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 22 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 9 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 22 voturi domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Buzău din data de 9 iunie 2017 în forma prezentată. 

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

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă spun şi eu bună ziua şi vă mulţumesc pentru prezenţa astăzi tuturor, 
reprezentanţii presei, reprezentanţii grupurilor interesate de şedinţa de astăzi 
şi membrii Consiliului Local. Astăzi este şedinţă ordinară a Consiliului Local 
cu o ordine de zi, ca de obicei, foarte numeroasă; de aceea, am să dau citire 
spre aprobare ordinii de zi a şedinţei de astăzi. Sunt 45 de puncte din care 
vom retrage astăzi proiectul de la punctul 19, proiectul de hotărâre privind 
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abrogarea Hotărârii nr. 165/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de 
salubrizare a municipiului Buzău şi aprobarea  anulării Actului adiţional nr. 
2/2015 la Contractul de concesiune nr. 3450/2006, întrucât se încearcă 
soluţionare pe cale administrativă a acestei situaţii. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei supune la vot 
ordinea de zi care este adoptată cu 22 de voturi pentru. 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă mulţumesc! Ordinea de zi a fost aprobată în consecinţă vom trece să 

dăm citire fiecărui proiect, şi să supunem atenţiei şi votului dumneavoastră.”  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetelor instituţiilor 
publice de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău 
pe anul 2017. 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Lambru Daniel).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind desemnarea observatorului din 
partea consiliului local la  concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director 
adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
„Votul este secret. Veţi primi un buletin de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul 
iar comisia care validează rezultatul votului să acţioneze.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, 
anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea observatorului din partea 
consiliului local la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director 
adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău: 
 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu 22 voturi pentru, 1 vot anulat; domnul Andrei 
Neder 22 voturi pentru, 1 vot anulat. 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind 
numirea doamnei Gabriela Antonescu în funcţia publică de conducere de director 
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vom avea vot secret, pe buletinele de vot. De asemenea comisia de 
validare a votului va trebui să intre în acţiune.” 
 

Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, anunţă 
rezultatul votului secret privind proiectul de hotărâre privind numirea doamnei 
Gabriela Antonescu în funcţia publică de conducere de director executiv al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău: 
 

Doamna Gabriela Antonescu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 vot anulat. 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru, 1 vot împortrivă.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
funcţionare a pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a 
acestora.  
 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Domnule preşedinte, în primul rând acest regulament de organizare şi 

funcţionare a pieţei mă aşteptam să vedem alte lucruri ce ţin de protecţia 
consumatorului, de protecţia buzoienilor, de protecţia producătorilor, acea 
categorie de sârbi pe care toţi o protejăm şi o sprijinim în campania electorală. 
Protejăm consumatorii şi buzoienii împotriva produselor şi a mărfurilor falsificate 
pentru prezentare, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, vedem roşii româneşti, 
castraveţi de la Glodeanu, de la Limpeziş; nu există o securizare a pieţei din punct 
de vedere al protejării consumatorilor pentru a şti ce cumpără, pentru a fi 
conştienţi din punct de vedere al produselor, să ştim ce mâncăm şi să protejăm 
până la urmă producătorii buzoieni şi producătorii cu produsele din România. Din 
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păcate sunt doar elemente juridice de funcţionare a pieţei fără să ţină cont de 
astfel de elemente.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Barbu!” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Din regulament, aşa cum cu toţii am citit şi ne-am dat seama, sunt într-

adevăr lucruri generale, aşa cum ar trebui de altfel să existe într-un regulament; 
chestiunile punctuale sunt stabilite de conducerea societăţii la faţa locului. 
Apreciez că s-a avut totuşi în vedere un lucru: la articolul 17 administratorul pieţei 
atribuie locuri de utilizare producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz 
gospodăresc în ordinea solicitării şi la limita locurilor existente. O singură 
problemă este aici, aceea legat de posibilitatea producătorului individual să 
susţină financiar chiria pentru acea tarabă pe tot anul. Prin urmare, aşa cum am 
văzut în regulament, nu are posibilitatea, dacă a închiriat producătorul individual 
acea tarabă pe o perioadă de 6 luni, nu o poate subînchiria; şi atunci ea va deveni 
la un moment dat disponibilă. Sectorizarea, aşa cum se solicită, pe producători 
individuali, a pieţei şi cei care fac doar comerţ, este destul de complicată în 
situaţia în care există acea imposibilitate de continuitate a activităţii producătorului 
individual, şi am spus de ce. La articolul 23, se spune aşa: persoanele fizice 
autorizate întreprinderi individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice 
sunt obligate să afişeze numele, denumirea, iar pentru societăţi comerciale şi 
sediul social. E foarte greu! Corect ar fi măcar să găsim o variantă cu ecuson 
pentru producătorii individuali; este foarte important să ştim cine este...” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Asta poate fi...e o idee bună, mi se pare.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„...şi ce face el acolo, e mai bine decât să afişeze, că n-are unde să afişeze.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
„Păi, sunt tot afişate...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da, dar eu ca, adică afişarea ca şi societate...ecuson pe care să-l 

prezinte...” 
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 Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„E o idee foarte bună, inclusiv persoana care vinde ca să ştii...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da, dacă consideraţi că este şi oportun să facem lucrul ăsta. Da, cam asta 

ar fi intervenţia.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Doar o observaţie, o veste foarte bună: Astăzi s-a născut un băiat la Daniel 

August, că e soare afară; i s-a născut un băiat astăzi. 
 
Domnul Andrei Neder, viceprimar al municipiului Buzău: 
 
„N-a putut să fie prezent la şedinţă să dea mai multe lămuriri.”    
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Deci domnul Barbu propune să introducem aici să se afişeze...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Ca pe ecuson...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„...am înteles. Supunem la vot. A, domnul Roşioru!” 
 
Domnul consilier Rpşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Mai sunt comercianţi care vând produse care nu îndeplinesc toate calităţile 

şi alţii care mai păcălesc şi la cântar. Trebuie să se facă o evidenţă când sunt 
depistaţi, la aceştia să nu li se mai aprobe tarabă sau spaţiu de comercializare; 
adică, să fie interzis accesul lor în piaţă.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
„Da, mulţumim. Tot pentru conducerea pieţei o să facem această 

recomandare.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Ionescu Constantin).  



 

 

10 
 

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 
113/31.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea 
participării municipiului Buzău la cofinanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea  
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Buzău în perioada 
2014 – 2020. 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Deci, este o chestie formală, s-a schimbat un cuvânt ca să poată să aibă în 
continuare acces, şi ne dorim, la fonduri europene, Compania de Apă.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Ionescu Constantin).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi de 
transport în comun cu autobuzele Societăţii Comerciale ”Trans - Bus” S.A. Buzău 
pentru unele categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim brut 
pe economie, cu domiciliul in Municipiul Buzău. 

 
 Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Este iniţiativa legislativă a domnului Ionescu şi a unui grup...” 
 
Domnul consilier Barbu Nicu-Liviu: 
 
„Este a mea...” 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă rog frumos discuţii pe marginea acestui proiect! Domnul Barbu.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Am văzut în expunerea de motive, şi undeva societatea, un punct de 

vedere că nu sunt bani în buget. Noi avem în luna iulie rectificare bugetară. Nu 
ştiu dacă măsura asta ar creea probleme bugetului societăţii şi bugetului primăriei, 
dar eu vă asigur că nu. În dezbaterea publică, de fiecare dată când s-a adus în 
discuţie această facilitate pentru elevi şi pensionari, categoria cea mai 
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nemulţumită, şi pe bună dreptate, a fost tocmai acea categorie de salariaţi care 
are un drept, până la urmă, ca şi noi toţi buzoienii. Ştiu, domnul Primar spunea 
odată că e o problemă legată de legalitatea acestor documente pe care noi le 
adoptăm aici; de ce? În legislaţie nu prea am putea să facem diferenţierea între 
categoriile sociale, şi unora să le dăm...dar aşa cum am putut face lucrul ăsta 
pentru pensionari şi pentru elevi, nu este deloc o problemă din punctul nostru de 
vedere să susţinem acest proiect, şi la rectificare bugetară din luna iulie, pe 
documentele pe care le avem, şi le avem legat de numărul angajaţilor care au 
acest venit sub salariul minim pe economie; deci nu cred că e o problemă să 
aprobăm acest proiect şi să dăm până la urmă un semnal pozitiv şi celor care cel 
puţin în zona industrială până la momentul ăsta n-am făcut mare lucru, şi ştiţi ce 
n-am făcut. Nu avem până la momentul ăsta rezolvată problema dar într-adevăr 
sunt angajamente pentru viitor, legat de spaţiile, de trotuarele cu spaţii de acces; 
şi dacă vă duceţi în orice zi la ora 6 şi între 6 şi 7 în zona industrială veţi constata 
deplasarea celor care merg la serviciu pe carosabil că altă soluţie nu au. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da, domnul Primar.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Deci, sunt un sprijinitor, înfocat dacă vreţi, al acestei propuneri dar nu se 

poate aplica acum. Suntem într-un plin proces de reorganizare a acestei societăţi 
comerciale care trebuie să funcţioneze pe profit începând din momentul în care 
vom accesa cei 31,15 milioane de euro. Suntem obligaţi să asigurăm 
profitabilitatea acestei companii. Aţi văzut că s-a introdus acel abonament pentru 
pensionari. Cu surprindere am constatat că sunt peste 17.000 în momentul ăsta. 
Deci, primăria subvenţionează într-o proporţie de aproape 70% activitatea acestei 
companii, am făcut aceste abonamente să identificăm clar care sunt cei care, sau 
câţi sunt cei care, mai precis, funcţionează pe autobuz. Se va introduce şi acest e-
ticketing, suntem în licitaţie acum pentru cele 15 autobuze care sper să le-avem în 
luna august cel târziu; şi s-avem şi e-ticketing-ul astfel încât să ştim exact care 
sunt călătorii care călătoresc şi unde călătoresc; vom avea informaţii complete. 
După care va trebui să luăm nişte decizii, nu le mai anunţăm acum, sau sunt nişte 
scenarii, pe care le voi supune tot aprobării dumneavoastră, unul dintre ele la care 
o să ne hotărâm, ca să vedem cum vom funcţiona cu acest Trans Bus începând 
de anul viitor. Cu siguranţă vor fi măsuri de reducere a costurilor şi de creştere a 
activităţii pe bani a acestei companii astfel încât să asigurăm profitabilitate. În 
momentul ăsta nu avem sursă, aşa cum ştiţi suntem în derulare cu un plan de 
investiţii de circa 10 milioane de euro, vedem la rectificare ce s-a utilizat, câţi bani 
s-au economisit; pentru că sunt şi poliţiştii locali aici, am sperat că cei care sunt în 
plus să nu-i mai avem să facem economii ca să putem să dezvoltăm acest oraş, 
inclusiv pe partea de transport. Am mai spus-o şi-o susţin, provin din această 
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zonă, 90% din banii pe care-i adunăm în momentul ăsta la primărie sunt de la 
firme, şi-ar fi normal pe undeva să întoarcem aceşti bănuţi şi spre salariaţii cu 
salariul minim pe economie. Mă tem însă că aceşti salariaţi sunt extrem de mulţi şi 
nici nu vom putea face faţă cu cele 32 de autobuze plus cele 15 pe care o să le 
aducem. Vor fi mai mulţi ca pensionarii ascultaţi-mă. Şi nu vom avea fizic 
posibilitatea, nu vă mai spun că, financiar…; nu vom avea fizic posibilitatea să-i 
transportăm. Rugămintea mea este să mai aveţi un pic de înţelegere să vedem ce 
se va întâmpla până în toamnă, facem toate simulările şi măcar de la anul să 
venim pe un buget nou, să venim cu nişte propuneri; sigur e un calcul matematic 
aici. Dar încă o dată, nu putem renunţa la 31,15 milioane de euro pentru care vom 
cheltui doar 2% din această sumă, respectiv co-finanţarea este doar 2%; iar aceşti 
bănuţi 31,15 milioane înseamnă şi asfaltarea a 12 străzi mari tot pe banii Uniunii 
Europene, deci 11 milioane de euro, înseamnă şi autobuze, înseamnă şi 
modernizarea întregului transport în comun în municipiul nostru. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Ionescu.” 
 
Domnul consilier Ionesccu Constantin: 
 
„V-aş ruga domnul primar să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018 pentru 

construcţia...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Trebuie să facem verificare întâi, nu putem să facem...,dacă nu facem la 

sânge, să vedem efectiv cum stăm pe diferite scenarii, deci, nu putem să luăm o 
decizie în momentul ăsta. E posibil să zicem, mă, nu de la 1450 lei salariul, să fie 
de la, nu ştiu, sau să profite numai atâţi. Nu ştiu câţi oameni sunt aici în situaţia 
asta; trebuie să avem o vorbă cu companiile care au acei angajaţi. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Bănică,” 
 
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu: 
 
„Dacă mai trebuie, noi gândim şi altceva.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Vă rog.” 
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Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu: 
 
„La ora actuală eu sunt pensionar, dar nu mi se pare normal ca un 

pensionar cu pensia peste 2000 de lei până la 2499 să se plimbe prin oraş toată 
ziua cu autobuzele, din două în două staţii coboară şi urcă în altul; iar un salariat 
cu 900 lei pleacă dimineaţa la servici şi se-ntoarce seara. E posibil ca soţia să nu 
lucreze, are 2 copii, acei 3 lei pe zi înseamnă 2 pâini sau altceva...” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Sunt de acord cu treaba asta, este discriminare; atenţie, este discriminare, 

şi asta am citit, este discriminare dacă scoţi pensionarii, de exemplu peste 1500. 
Deci, la un moment dat, unul din scenarii a fost să ne ducem undeva, de exemplu 
la Râmnicu-Sărat, au până la 9 milioane cu pensii. În altă parte, la Cluj de 
exemplu, 1350, la noi erau 2500 de lei. Deci nu o putem aplica; deci în momentul 
ăsta pe noile reglementări trebuie să ne ducem până la, pentru toţi pensionarii, 
pot să aibă şi 100 de milioane dacă a ieşit din Justiţie. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Barbu Liviu.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Ca să nu mai existe diferenţiere că sunt pensionari sau sunt angajaţi, cei cu 

venituri sub salariul minim...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Asta vom vedea cu legea în faţă; ce-am propus eu atunci dacă vă amintiţi, 

să reducem numărul de călătorii şi probabil acolo ne vom duce. Nu o să avem ce 
face; adică, trebuie să găsim împreună varianta cea mai bună astfel încât să 
scoatem această societate cel puţin cu 1 leu profit, deci este o constrângere 
foarte mare.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da...” 
 
Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
 
„Faceţi o simulare cu 50 de bani toţi pensionarii şi toţi salariaţii...încasaţi mai 

mulţi bani decât încasaţi acum. 50 de bani biletul, toţi! 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Noi putem decide aici să nu dăm nici un fel de abrogaţii la nimeni.” 
 
Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
 
„50 de bani un bilet.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Poate fi o idee.” 
 
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu: 
 
„Cea mai bună soluţie este reducerea numărului de călătorii.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„...Toată chestia asta va informa câţi cetăţeni circulă, cât facem biletul ca să 

asigurăm 1 leu profit; cât va fi abonamentul; e o chestie pur şi simplu matematică. 
Nici măcar nu e o decizie politică.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vreţi să supunem la vot amânarea acestui proiect, sau...domnul Bănică, 

doriţi să amânăm pentru execuţia bugetară de anul viitor? 
 
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu: 
 
”Supunem la vot...un proiect introdus pe ordinea de zi, susţinut cu...trece, 

bine, nu trece...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Bine. O să-l propuneţi din nou pe ordinea de zi...” 
 
Domnul consilier Bănică Nicu-Liviu: 
 
„Nu, votăm acum, nu trece...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da, da, dacă pică acum...bun. Deci, am avut argumentele pro şi contra. 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care nu este adoptat cu 10 voturi 
pentru şi 12 voturi împotrivă.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind interzicerea construcţiilor în 
parcurile şi zonele protejate din Municipiul Buzău. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Este de asemenea iniţiativa domnului Ionescu şi a grupului...da, discuţii?” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Păi nu există o lege? Există o lege care reglementează situaţia asta. Ce mai 
dăm şi noi hotărâri?” 
 
Domnul Consilier Bârlă Fănică: 
 
„Chiar trei.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„A cui e iniţiativa? 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Domnul Constantin Ionescu, domnul consilier, colegul nostru a mai făcut 

încă un proiect de hotărâre pentru că cele 3 legi nu se respectă în municipiul 
Buzău…” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Şi mai dăm şi noi o lege.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„…şi ca să-ntărească…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Este tare chestia asta! Sunteţi Parlamentul European, şi facem directive 

acum.” 
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Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Ne-a mai adus odată aminte că nu se respectă legile; şi sunt construcţii şi se 

construieşte în continuare în spaţii verzi în municipiul Buzău. Şi avem atâtea 
exemple.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Bun, supun la vot acest proiect.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care nu este adoptat cu 10 voturi 
pentru şi 12 voturi împotrivă.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind necesarul minim de locuri de 
parcare prevăzute în documentaţia tehnică, în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire. 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care nu este adoptat cu 10 voturi pentru 
şi 12 voturi împotrivă.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui contract de leasing 
financiar în vederea achizitionării, de către U.A.T. Buzău a unui număr de 30 
autobuze (9m lungime) cu norma de poluare Euro 6, destinate transportului public 
de călători pe raza municipiului Buzău de către Societatea Comercială " Trans-Bus 
" S.A. Buzău. 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Câteva argumente le-am propus să nu votăm: Vor costa vreo 12 milioane 

de euro cu leasing-ul încă vreo 3 milioane de euro; noi suntem în program, aşa 
cum am mai spus, de achiziţionare pe fonduri europene a acestor bănuţi, pentru 
autobuze noi, şi o vom face. Deci, nu are sens să cheltuim o mulţime de bani, nu 
avem străzi, vrem bănuţii pe care îi strângem să îi băgăm în principal pe asfaltări 
de străzi; şi nu pe autobuze care ne vor veni pe fonduri europene, vorbesc de noi, 
şi sperăm să avem 30 anul ăsta, second-hand, Euro 5. 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care nu este adoptat cu 9 voturi 
pentru, 12 voturi împotrivă şi 1 abţinere (domnul consilier Ion Viorel).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local 
de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiul Buzău, Judeţul Buzău”. 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Domnul preşedinte, în cadrul comisiei de patrimoniu şi comisia juridică a 

fost adoptat un amendament prin care în 30 de zile primăria să stabilească, să 
identifice locurile de afişaj la nivelul municipiului Buzău, să fie aprobate în cadrul 
şedinţei de Consiliu Local, să fie scoase la licitaţie, să se construiască în baza 
acestui regulament iniţiat de colegul nostru. Pentru că nu este normal, şi vedem 
cu toţii nu-i vina doar administraţiei, panouri publicitare care îngreunează 
circulaţia, vizibilitatea pietonală, prin intersecţii, prin scuaruri, fiecare pe unde s-a 
trezit le-a amplasat şi le-a montat. E corect să fie o construcţie unitară în baza 
acestui regulament, este corect ca municipalitatea să stabilească aceste locuri de 
parcare, din punct de vedere urbanist, pardon, de afişaj, în funcţie de estetică, de 
urbanism, de ceea ce înseamnă nişte norme corecte din punct de vedere al 
imaginii municipiului Buzău. Cu acest amendament a trecut în cele 2 comisii. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Barbu Liviu.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Atrag atenţia doar...regulamentului, vreau să vă aduc la cunoştinţă că ceea 

ce s-a discutat apropo de amendamentul ăsta se poate aplica doar la situaţiile 
unde se poate amplasa panouri exterioare, vedem spaţiile, indicatoare către 
locaţii, firmele luminoase, că tot regulamentul nu se referă doar la panourile 
publicitare, nu ştiu dacă l-aţi citit în totalitate. Iar pentru spaţiile puse între 
panourile pentru semafoare, deci nu se vede semaforul la mai puţin de 40-50 de 
metri, trebuiesc eliminate; eu zic că o soluţie legală să se mute, să li se dea...pe 
câţiva ani, eu ştiu...iar, noile spaţii care se acordă strict pe partea de amplasare 
pe un spaţiu ori domeniu public să se facă prin licitaţie, licitaţie publică, dar restul 
nu se va...pentru firma care şi-o pune la frontonul clădirii unde are, sau acolo nu 
se poate aplica aşa ceva. 

 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al muncipiului Buzău: 
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„Vreau să fac şi eu o menţiune, chiar este un regulament foarte bun; acest 

regulament a fost supus şi comisiei tehnice de urbanism din care fac parte unii 
dintre cei mai buni arhitecţi din municipiului Buzău, nu angajaţi ai primăriei. Cu toţii 
au apreciat acest regulament. Referitor la acest amendament sunt 2 aspecte: El 
nu poate acţiona retroactiv, şi este aproape imposibil de a face în 30 de zile 
această inventariere şi de organizare a unei proceduri de licitaţie. Angajamentul 
nostru este că va fi pusă ordine în acest domeniu din municipiul Buzău, vor fi 
idendificate toate aceste panouri care nu respectă prevederile regulamentului, 
însă impunerea unui astfel de termen de 30 de zile este irealizabilă, vă spun 
sincer. 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Nu făceam referire la 30 de zile să faceţi licitaţie sau să organizăm 

procedura, ci de a identifica din punct de vedere urbanist...” 
 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al muncipiului Buzău: 
 
„A, de a identifica panouri, da, OK. Atunci asta e altceva...” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„E posibil să dureze şi 6 luni o procedură de...” 
 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al muncipiului Buzău: 
 
„Da, absolut! Asta am spus că e un termen nerealist. 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Dar nu făceam referire la partea de licitaţie şi partea de construcţii...” 
 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al muncipiului Buzău: 
 
„Partea de inventariere si a sesiza acele probleme din domeniul public, asta 

da, se poate face.” 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Asta am înţeles.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
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„Oricum, după aprobarea regulamentului primăria poate să solicite acest 
lucru.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului 
consilier Ionescu Constantin, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către Politia Locală a 
municipiului Buzău. 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Vroiam să ştiu acest calcul al tarifului la personalul contractual, dacă acest 

calcul făcut, această sumă de 3074,17 lei este mare sau mai mică faţă de anul 
trecut? 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Teodorescu de la Poliţia Locale, este aici şi ne poate lămuri. 
 
Domnul Teodorescu Adrian, directorul Poliţiei Local a municipiului Buzău: 
 
„Sunt directorul Poliţiei Locale, şi legat de acest lucru o să fac câteva 

precizări: Tariful de 1815 lei valabil...până astăzi a fost stabilit printr-o hotărâre de 
Consiliu Local nr. 96 din luna mai 2013. Deci în acest timp au urmat majorări 
salariale, au urmat promovări atât pentru clasă cât şi în gradele profesionale. 
Deci, la acest moment tariful este de 1815 lei. Este mai mare.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Şi de aceea cu sporuri şi cu alte...apare diferenţa. Da, alte întrebări? 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Şi la funcţionarul public?” 
 
Domnul Teodorescu Adrian, directorul Poliţiei Local a municipiului Buzău: 
 
„Nu s-a stabilit până acum un tarif, în condiţiile în care vom avea contracte, 

mă refer la contracte privind dispozitive de ordine şi siguranţă pentru meciuri de 
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fotbal, de handbal, acum în momentul actual vom avea un tarif pentru funcţionari, 
pentru funcţionarul public din cadrul Poliţiei Locale.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da, vă mulţumim.” 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Dacă-mi permiteţi?” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da.” 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Bună ziua! Mă numesc Ene Vasile, reprezentantul Poliţiei Locale, Serviciul 

Pază, dacă-mi permiteţi să fac citire...o adresă de către domnişoara avocat, îmi 
pare rău nu a putut să vină astăzi. Sper că acest document vă va fi util şi 
dumneavoastră. Vreau să fiu cât mai scurt, la obiect, să vedem adevărul 
adevărat, în legătură cu acest punct 11 de pe ordinea de zi. Punctul 11 este 
defectuos şi neclar întrucât nu se înţelege pentru care instituţie se votează, 
respectiv Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 
sau Poliţia Locală. Instituţie de sine stătătoare, consilierii locali, fiind iar induşi în 
eroare, practic exprimându-şi votul pentru a nu fi în cunoştinţă de cauză. La 
aprobarea ordinii de zi şi implicit ulterior, dacă va fi cazul, la exprimarea votului, 
trebuie să se aibă în vedere că hotărârea judecătorească de suspendare a 
executării hotărârii Consiliului Local anterior, astfel în prezent este suspendată, 
care a susţinut înfiinţarea Poliţiei Locale cu personalitate juridică precum şi cea 
privind lista bunurilor ofiţerilor de pază precum şi hotărârea de anulare. Pe cale de 
consecinţă, şi dat fiind suspendarea înfiinţarea Poliţiei Locale cu personalitate 
juridică niciun alt nu poate fi adoptat, precum niciun demers nu poate fi efectuat 
ce are legătură cu organizarea şi funcţionarea acesteia. Nu în ultimul rând, la 
stabilirea şi executarea tarifelor trebuie să se aibă în vedere că aceasta va fi 
competitivă cu tarifele companiilor private. Atenţie mare, şi aici nu vreau să intru 
în amănunte că sigur aveţi; aici am adus pentru domnii de la mass-media. Acum 2 
întrebări scurte, şi nu o pun domnului Primar, o pun tuturor: dacă acest tarif este 
acum la ora actuală, avem şi noi, de 3074,17 lei, RON, fără norma de hrană, şi cu 
norma de hrană e 3974, pun întrebarea de ce pe un an de zile, de anul trecut şi 
vă doresc în continuare succes domnul Primar, iese domnul Primar pe toate 
canalele de mass-media, şi că toate problemele din acest oraş este din cauza 
Poliţiei Locale? Pentru că... 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Sunt...” 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„...sunt. Mă scuzaţi! Ideea este că dânsul îmi spune, şi spune de fiecare 

dată, că se consumă o sumă de peste 5000 de RON; acum, cine are dreptate? 
Este semnătura domnului Primar. Toate majorările salariale care s-au făcut din 
februarie până-n prezent, acum suma este de 3074 şi dânsul specifică că de fapt 
în fiecare an Poliţia Locală consumă 4 milioane de euro. Şi îl mai rog pe domnul 
Primar sau cine a făcut acest calcul să ne spună de faţă cu presa cum s-a făcut 
acest calcul? Pentru că domnul Comandant ştie că aici s-au trecut toate sporurile, 
toţi care noi nu mai avem sporuri, deci în tot acest tarif. Plus, că aici mai specifică 
şi că ţinuta, ţinuta noastră şi materialele pe care le avem; că de ce specifică, că 
această ţinută, deci valoarea acestei ţinute se face anual? Deci, noi primim anual 
ţinută de vară, toamnă, sau iarnă; deci, sunt la trei ani cele care sunt cu regim de 
iarnă, şi cele de vară se dau în fiecare an. Şi o să, dacă-mi permiteţi, pot să v-arăt 
şi fişa pe care nu...” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da, vă mulţumim mult, aţi pus întrebările, doamna Roxelana, secretarul 

Primăriei vrea să vă răspundă.” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Eu am să răspund punctual la problemele ridicate de dumneavoastră. Vă 

rog să observaţi că se încearcă să se acrediteze ideea că aţi fi induşi în eroare 
prin formulări defectuoase şi neclare. Observaţi vă rog că titulatura proiectului de 
hotărâre este aceea de a aprobare a tarifelor pentru prestare servicii de pază şi 
ordine publică de către Poliţia Locală. Este în sarcina şi în atribuţia, şi în 
competenţa Consiliului Local să facă acest lucru; care Poliţie Locală, deşi la 
punctul 2 din adresă, ne dau răspunsul afirmând că, aşa cum este de altfel 
situaţia reală, hotărârea judecătorească de înfiinţare a Poliţiei Locale ca persoană 
juridică este suspendată, şi atunci este normal că nu despre aceasta este vorba. 
Dacă e suspendată nu mai avem ce să mai discutăm cu privire la această 
persoană juridică; şi discutăm despre Poliţia Locală care este-n structura primăriei 
la ora aceasta, care are contracte încheiate cu diverşi beneficiari, instituţii publice, 
că de acolo îşi iau salarii, şi domnul de faţă aici cu noi ştie acest lucru: despre 
această Poliţie Locală discutăm. În ce priveşte precizarea de majorare, modificare 
a tarifelor, v-a explicat colegul meu mai devreme, dacă este necesar mai explică 
încă o dată. Cât priveşte necesitatea învederată la mod ultimativ să avem în 
vedere, să aveţi în vedere, domniile voastre, ca tarifele să fie competitive cu 
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tarifele companiilor private, daţi-mi voie să amintesc aici că legea administraţiei 
publice vă lasă în competenţă să hotărâţi asupra necesităţii şi asupra oportunităţii 
proiectelor de hotărâre, şi nu să le legaţi de ce vi se impune de companii private şi 
aşa mai departe, să fie justificat un tarif sau altul. Dacă...” 

 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Am înţeles ideea. Dacă-mi permiteţi, şi am rugămintea dacă tot suntem 

la...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă rog frumos...!” 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Vă rog eu frumos să mă lăsaţi să pun punctul de vedere, da? Îmi răspundeţi 

dacă se poate, şi îmi răspunde şi doamna Radu Roxelana, de ce în continuare se 
iese pe sticlă, cum...aşa, şi specifică că pe un poliţist local se cheltuie peste 5000 
de RON? Atâta timp cât dumneavoastră aţi făcut un calcul la zi cu toate salariile şi 
cu toate sporurile şi cu astea, şi specificaţi şi aveţi semnătura domnului Primar; 
este semnătura domnului Primar unde specifică că un poliţist local cheltuie adunat 
3074 şi dânsul în continuare iese...” 

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă rugăm frumos! Asta nu face obiectul acestui proiect, acestei hotărâri.” 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Da, dar...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă rog frumos! Da? 
 
Ene Vasile, reprezentant al poliţistilor locali: 
 
„Bine. Bună ziua!” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Primar, dacă mai aveţi un cuvânt?” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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„Deci, foarte, foarte scurt: nu poate să impună nimeni, nici măcar 

domnişoara Oana Tănăsică, să avem noi preţ competitiv pentru Poliţia Locală. 
Acest preţ a ieşit dintr-un calcul matematic. Dacă vreţi să fiţi competitivi, hai să 
lucraţi cu jumătate din salariu. Facem o simulare şi o să fim sub 1800 sau sub 
2000 de lei cât sunt plătiţi oamenii ăştia la firmele de pază. De partea cealaltă, cu 
sticla şi cu restul, probabil mai mult decât sigur cu concediile medicale care 
crescuseră exponenţial pe perioada aia ajungem la peste 5000 de lei; nu asta e 
important. Important este că dumneavoastră sunteţi plătiţi în continuare ca poliţişti 
locali, chiar dacă s-a abrogat toată treaba asta; n-aţi plecat în exterior. Buzoienii 
vă plătesc în continuare şi vă plătesc de pomană pentru că nu aveţi o activitate 
utilă acestei comunităţi care se numeşte municipiul Buzău. Sunt convins că 
Justiţia îşi va face treaba până la urmă, şi asta este tot. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da. E vorba de stabilirea acestor tarife.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu) şi 4 abţineri 
(doamna şi domnii consilieri Ionescu Maria, Ionescu Constantin, Ion Viorel, şi 
Vasile Gheorghe).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
„Votul va fi de asemenea secret. Va fi pe listă.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, 

anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea observatorului din partea 
consiliului local la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct 
la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău: 

 
Domnul Andrei Neder 22 voturi pentru, 1 vot anulat; domnul Vasile Murguleţ 

20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 vot anulat; doamna Aurelia Turcoman 22 
voturi pentru, 1 vot anulat; doamna Anişoara Preda 21 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă, 1 vot anulat; domnul Laurenţiu Vasile 22 voturi pentru, 1 vot anulat; 
domnul Victor Alexandru 22 voturi pentru, 1 vot anulat; domnul Viorel Dima 21 
voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot anulat; domnul George Florea 21 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot anulat. 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei declară în 

urma votului domnilor consilieri că proiectul de hotărâre este adoptat cu 22 de 
voturi pentru. 

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023”. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Am fost prezenţi în sala 13, am audiat şi am participat la discuţii, dacă mai 

sunt discuţii? Domnul Barbu?” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Strategia pe care noi încercăm s-o aprobăm astăzi, parte din text este 

copiat din Strategia 2014-2020. Rău este că a împins în noua strategie un text 
care n-ar mai avea sens şi spune aşa: „...astfel, se remarcă necesare 
reconfigurării acestui spaţiu...”, e vorba de Str. Cuza Vodă, ”...astfel încât să 
contribuie atât la creşterea atractivităţii străzii în raport cu această zonă, cât şi la 
obiectivele de mobilitate urbană durabilă vizând reducerea emisiilor din 
transporturi, în reducerea emisiilor de noxe, prin reducerea suprafeţei dedicate 
carosabilului şi parcajelor şi prin creşterea suprafeţelor destinate 
pietonilor...”.Lucrul ăsta s-a îndeplinit. 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Pot să răspund, vă rog frumos?” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Ia ziceţi!” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Deci, cele două documente sunt două documente total diferite. Deci 

documentul...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Dar textul?” 
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Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Da, da, vă răspund în primul rând la prima dumneavoastră remarcă. Există 

o Strategie de Dezvoltare Locală 2014-2020 şi această Strategie Integrată de 
Dezvoltare Locală care are cu totul alt...bun!” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da, dar Cuza Vodă este reabilitat!” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Bun, Cuza Vodă se va lega, ca şi proiect de reabilitarea Piaţa Dacia, şi 

trebuie să avem un proiect integrat şi atunci trebuie să intervenim inclusiv pe 
partea cu Str. Cuza Vodă ca să integrăm cele două proiecte: Reabilitare 
Regenerare Urbană Piaţa Dacia cu Cuza Vodă.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Dar am citit că, şi, domnul Bârlă doar e susţinătorul proiectelor, Cuza Vodă 

este reabilitată. 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Sunt total de acord cu treaba asta.” 
 
Domnul Consilier Bârlă Fănică: 
 
„Încă o dată, este, dar, făcând parte dintr-un proiect integrat trebuie în 

continuare să figureze acolo.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Am înţeles.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Dacă sunt clădiri acolo, poate...PUZ, da PUZ.” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Este vorba de faptul că acolo pe Cuza Vodă vor fi nişte piste de biciclişti, 

pentru că toate proiectele de regenerare urbană se subscriu reducerii de CO2. 
Din acest motiv apare acest text în textul...” 
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Domnul Consilier Bârlă Fănică: 
 
„Şi-n realitate Cuza Vodă doar jumătate-i terminat, clădirile încă nu sunt 

evaluate.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„E, asta este! Domnul Barbu?” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Aţi spus regenerarea, pistele de biciclişti, am tot primit inclusiv sesizări 

aseară de la oameni cu copii mici care se duc acolo, că pe lângă cei care merg 
liniştiţi cu biciclete, şi copii şi adulţi, sunt foarte mulţi care merg cu viteză foarte 
mare; şi e o problemă pentru că mamele şi părinţii de copii d-ăştia mici care nu-i 
pot să-i ţină locului, se chinuie să-i ferească de ei. Deci ar cumva delimitată zona 
de biciclete unde să...” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Asta se doreşte.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Asta dorim.” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Problema este următoarea: Comisia Europeană finanţează share-space-ul, 

deci nu prea avem voie să delimităm foarte exact zona de biciclete de zona de 
pietoni...” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Atunci o limitare de viteză.” 
 
... 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Nu este vechea strategie, sunt două lucrări dezvoltate diferit. Analiza de 

contex e...” 
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Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da, zice aşa: Exim Prod intenţionează să-şi extindă afacerile şi în domeniul, 

citesc din text, până în sensul, domeniul producerii de energie solară, şi mai dă 
exemplu mai departe: deputatul Cezar Preda pune la dispoziţie şi-n vechea 
strategie, şi-n noua strategie.” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„În momentul în care noi am făcut...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Îmi cer scuze, eu n-am ştiut, de aceea dumneavoastră aţi făcut lucrul ăsta, 

chiar ştiu că munciţi.” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Eu am lucrat împreună cu o firmă de consultanţă care a avut în vedere 

nişte acorduri-cheie, inclusiv pe eficienţă energetică. Ei au dat nişte rapoarte pe 
care noi suntem obligaţi să le preluăm...” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Dar, mai a rămas valabilă oferta asta, domnul Preda pune la dispoziţie...” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Sigur, deci eu am documentele...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„...vi le-a dat dumneavoastră..., e actor cheie, a fost actor cheie...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„...de asemenea, Exim Prod încă va face investiţia asta pe panouri...Mai 

departe, două lucruri, ia ascultaţi-mă un pic: ce ne spune vechea strategie? 
Spune: pierderea înregistrată în sistemul de distribuţie la apă se estimează în 
prezent la 35-39%, ceea ce reprezintă 61% din consumul public de apă. E şi-n 
vechea, şi-n noua; nu s-a modificat nimic.” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 



 

 

28 
 

„V-am explicat sunt două strategii care funcţionează în acelaşi timp, domnul 
consilier. Nu sunt vechea şi noua strategie. Şi în ceea ce priveşte Compania de 
Apă, noi avem documentele de la Compania de Apă...” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Înţeleg eu mai greu.” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Ascultaţi-mă puţin! Ce vreau eu să vă spun este că ceea ce este important 

este portofoliul de proiecte de la finalul acestei analize...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„...eu n-aş fi vrut să găsesc textul ăla ad literam că nu şi-au menţinut chiar 

oferta nici unii nici alţii, procentul la apă sigur s-a modificat, nu mai sunt pierderi 
de 61%...” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Este ceea ce Compania de Apă ne-a furnizat ca informaţie...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„De-acord, dar i-a durut în cot de veridicitatea celor transmise.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Dacă mai aveţi...?” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da. Dacă e să discutăm şi pe ceea ce încearcă să ne spună o strategie, mă 

refer la..., şi sper ca măcar cea nouă să aibă şi finalitate, spune aşa, este foarte 
important să vedem cât de frumos era textul şi ce să aşteptăm. „Strategia de 
Dezvoltare a Municipiului Buzău defineşte viitorul durabil al oraşului, ea 
consfinţind determinarea actorilor locali de a-şi unii eforturile şi de a conlucra 
pentru viitorul prosper al oraşului şi locuitorilor săi. Misiunea autorităţii locale este 
aceea de a transforma Buzăul într-o adevărată metropolă europeană, urbanistic 
modernă, care va oferi condiţii civilizate de viaţă locuitorilor săi, un mediu sănătos 
şi atractiv. Administraţia locală va fi doar motorul aplicării prezentei strategii, 
susţinând contribuţia fiecăruia la implementarea obiectivelor propuse.” Cred că 
motorul ăsta care a fost gripat de foarte mult timp, că Buzăul arată...,vedeţi şi 
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dumneavoastră..., de-aia zic, e bine să folosim texte pompoase, dar totuşi e vorba 
de-o strategie care ar trebui să aibă o...” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Domnul Barbu, aşa vom face. Chiar dacă sună pompos...” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Nu, nu, că-i vechea strategie...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Nu mai este noua strategie, domnul Barbu, această...?” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Dar am citit din strategia 2014-2020.” 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Exact, care este Strategia de Dezvoltare Durabilă, nu este Strategia 

Integrată.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Ce-i în concluzie, ce vreau să spun? Atunci, sunt convins că la ora asta, cel 

puţin, doamna am ştiut, munceşte enorm, vrem ca lucrurile să meargă în sensul 
bun, iar strategia să fie un document pe care să ne bazăm. Să nu rămână doar 
ceva scris pe hârtie fără finalitate, asta-i tot.” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Ce vreau eu să vă spun este că această strategie va avea un comitet de 

monitorizare si implementare, şi ea a primit deja admisabilitate de la ADR. Noi o 
să mergem cu ea la Bucureşti la Minister, va parcurge procedură de 
admisabilitate, şi-o să vedeţi că este în regulă. Strategia fiind document relevant şi 
pentru investiţiile Consiliului Judeţean.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„A fost apreciat, acest studiu ca cel mai bun la nivel de ADR Brăila care 

coordonează activitatea în 7 judeţe. 
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă mulţumim, domnul Barbu, pentru această analiză critică pe text.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru  aprobarea  documentaţiei  tehnice 
şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea 
energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Ionescu?” 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Domnul preşedinte, aş vrea să-ntreb executivul, din cele 53 de blocuri care 

au fost înscrise în acest program de reabilitare câte au mai rămas? Câte mai sunt 
în acest program?” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Am mai explicat, noi am trimis scrisori pentru reintrarea în program la toate 

cele 53 de blocuri, dorinţa şi-au exprimat-o 15. Acestea sunt primele care intră la 
contractare, am primit scrisoare de contractare de la minister, şi acum aprobăm 
cererile de finanţare şi modificăm bugetele deoarece s-a modificat TVA-ul, a 
scăzut. Şi, urmează până la 15, în momentul în care se redeschide axa, să le 
depunem şi pe celelalte. Restul nu au dorit, iar eu le-am cerut o hârtie din partea 
asociaţiei, să-mi demonstreze că nu mai vor.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Şi-n momentul ăsta nu ne-ajută nici legea, am vrut să facem blocurile înalte 

dinspre Ploieşti care arată şi foarte rău; s-a opus o singură doamnă de acolo şi 
legea nu te-ajută în situaţia asta. A picat tot proiectul.” 

 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
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„Sunt nişte particularităţi de la ISU pentru blocurile P+11...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Pentru că trebuie să vii cu tâmplăria de aluminiu, pentru situaţia în care, 

Doamne fereşte, ar lua foc.” 
 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Dar, în condiţiile în care un proprietar refuză să participe la program, ce se 

întâmplă? Se continuă pentru ceilalţi? 
 
Doamna Luminiţa Colţeanu, consilier al primăriei municipiului Buzău: 
 
„Nu, dacă un proprietar refuză, nu se poate depune cererea de finanţare.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Pentru tot blocul în întregime ceea ce este o situaţie foarte aiurea.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare 
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5  din Municipiul Buzău” 
şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare 
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 4B D. Filipescu, Integral 1 şi Gerom 2  
din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima 
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formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea perfectării înlesnirii la 
plată a obligaţiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 
cu depunerea, în vederea eşalonării la plată, de garanţii imobiliare/mobiliare 
proprietatea privată ale regiei. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 
106/28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare 
vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Buzău. 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Aş vrea să întreb executivul, începe de acum ridicarea maşinilor când nu 

sunt sistematizate străzi, indicatoare, parcaje sau după ce se vor termina...” 
 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al municipiului Buzău: 
 
„Deocamdată este doar la nivelul de intenţie. Noi am dorit şi, mă rog, 

dumneavoastră în cadrul plenului Consiliuliului Local aţi aprobat ca această 
activitate să fie realizată de către Trans Bus. În urma analizei legislaţiei specifice, 
Trans Bus-ul nu poate efectua această activitate, motiv pentru care dorim ca 
această activitatesă fie realizată de Urbis. Deocamdată noi luăm decizia pentru 
modificarea acestui regulament, ulterior noi vom, Urbis-ul de fapt va lua toate 
măsurile pentru achiziţia unui utilaj specific pentru celelalte proceduri.” 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
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„Am întrebat de când intră în vigoare vizavi de sistematizare şi ceea ce 
înseamnă...” 

 
Domnul Sorin-Ionuţ Apostu, viceprimar al municipiului Buzău: 
 
„Vizavi de sistematizare...oricum vor fi situaţii în care este necesară astfel de 

intervenţie, deci dacă un autoturism blochează accesul unui mijloc de transport în 
comun e clar că această intervenţie va fi făcută cu prioritate, dar voiam să vă spun 
că pe moment, până când Urbis nu se va dota corespunzător, chiar am avut o 
discuţie cu reprezentanţii Urbis vizavi de situaţiile de asigurare a unui dispecerat, 
pentru că vor fi situaţii în care ridici un autoturism, el trebuie să fie disponibil 
pentru cetăţean şi pe parcursul nopţii pentru că omul va dori să vină să-şi 
recupereze maşina, adică sunt foarte multe aspecte de pus la punct; abia în 
momentul în care vom avea toate aceste dotări şi aceste facilităţi stabilite foarte 
clar vom începe efectiv activitatea de ridicare.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi 
pentru şi 4 abţineri (doamna şi domnii consilier Ionescu Maria, Ionescu 
Constantin, Vasile Gheorghe, şi Roşioru Silviu-Laurenţiu).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu 
număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul N. Titulescu nr. 18. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

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

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul 
privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, nr. 
30, pe care sunt edificate construcţii. 
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă 
gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. 
Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care nu este adoptat cu 14 voturi pentru 
şi 8 abţineri (domnii consilieri locali Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoş, Bănică Nicu 
Liviu, Şerban Nicolae, Vlad George Aurelian, Ion Viorel, Roşioru Silviu-Laurenţiu, 
şi Vasile Gheorghe).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului 
proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea 
Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea 
Comercială „FRET COM”  S.R.L. Buzău. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Primar vrea să comunice...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Tura trecută a picat, în nervii care au fost atunci nu s-a ţinut cont, noi am 

aprobat în sfârşit dezlipirea, este vorba de 102 metri, situaţi pe o proprietate de 
5000 de metri pătraţi, este o investiţie de câteva sute de mii de euro, a angajat 
omul ăsta douăzeci de oameni acolo, a făcut o chestie foarte modernă auto; a 
respectat tot ce i s-a spus în sensul în care nu şi-a construit, n-a făcut această 
investiţie, a făcut-o pe partea stângă, nu pe partea dreaptă pentru că este accesul 
la viitoarea tarla 33. Suntem acum să facem PUZ-ul, aţi aprobat şi prin Consiliu 
Local, nu avem acces acolo dacă nu va fi. Omul a acceptat toate condiţiile, este 
cu toate plăţile la zi, sunt 102 metri situaţi cam la o treime în interiorul suprafeţei 
pe care o deţine. A făcut inclusiv partea de trotuar cu alee frumoasă, a cheltuit 
câteva sute de milioane pentru treaba asta. Trebuie să încurajăm investiţii în 
acest oraş; am vorbit şi cu colegii de la PSD, ALDE, şi nu văd de ce s-ar vota 
împotrivă. Deci, am fost personal acolo, vă invit şi pe dumneavoastră, să văd care 
este situaţia, am vrut să mă conving să nu fie vreo tâmpenie.” 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, 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 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 
17, parter. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, 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 Lăstunului nr. 101. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică cu strigare a unui spaţiu din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în 
municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu, pentru programul ”Şcoală după 
şcoală”. 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Eu ştiu că sunt suficiente spaţii pe la alte unităţi de învăţământ, de exemplu 

la Liceul nr. 5, Liceul de Chimie „Neniţescu”, cum îi spune, acolo e suficient 
spaţiu. De ce amestecăm noi aceste activităţi, sportul cu...” 
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Poate că au nevoie de activităţi sportive, domnul Roşioru, la „Şcoală după 

şcoală”, poate vor să alerge...” 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Cred că ăsta este vorba de after-school, din câte am înţeles eu.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„O formă de after-school; poate să fie...” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Un after-school, adică va fi tot timpul gălăgie, tot timpul se vor desfăşura 

activităţi sportive, avem suficiente spaţii în licee şi-n alte şcoli, cred eu că ar trebui 
să închiriem în altă parte, nu tocmai acolo; şi, m-am uitat şi la chirie, este o chirie 
totuşi mică pentru o afacere ce genul ăsta.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vreţi să chemăm pe cineva de la Patrimoniu, să ştim cine solicită...? Eu mă 

gândesc că poate că au nevoie de spaţiul acela pentru că folosesc baza...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„E pe partea cealaltă, noi trebuie să ocupăm tot ce înseamnă stadion. Sunt 

o mulţime de spaţii goale..., să acoperim cheltuielile de acolo. Trebuie să 
funcţionăm la capacitate, vă spun şi treaba asta.” 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Vor fi cazuri în care cluburi şi asociaţii n-or să aibă suficiente spaţii în oraş 

şi le putem închiria...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Îi putem muta de acolo, e doar o închiriere. Nu este vânzare de spaţiu; pur 

şi simplu câţiva metri pătraţi, unde-şi desfăşoară activitatea...” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Sunt atâtea spaţii care stau degeaba şi de ce să nu le...” 
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Roşioru, aici am solicitat, supun la vot şi...” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Dar a fost în dezbatere publică, o lună şi ceva, acest proiect de hotărâre. A 

fost pe site-ul primăriei.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Nu mă dezamăgiţi. A fost pe site, dumneavoastră citiţi tot.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Domnule, l-am citit, tocmai d-aia vă spun...” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Haideţi să supunem votului!” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei 
locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău,  
strada Păcii nr. 19. 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Aici, acest spaţiu a aparţinut UNPR-ului preluat de PMP. Noi am făcut acolo 

câteva investiţii. Cedăm acest spaţiu, şi aceste investiţii pentru partidul USR. A 
fost în şedinţa trecută, ştiţi că ei şi-au dorit să-şi închirieze un spaţiu şi le-am 
promis că le vom închiria un spaţiu, au dreptul acest partid USR să închirieze. 
Haideţi, dacă tot a fost un partid acolo, să-l dăm, să ne ţinem de cuvânt...” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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„Deci, încă o dată, e vorba doar de jumătate din spaţiu şi am înţeles că şi 
dumnealor au fost de acord cu treaba asta.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Şerban ne lămureşte, domnul Roşioru.” 
 
Şerban Emil, inspector în cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ, 

Primăria Municipiului Buzău: 
 
„Am discutat şi cu liderul de la partidul ăsta, şi aşa mai departe; nu mi-a dat 

un răspuns clar dacă le convine sau nu. După ce am discutat, şi anume, ar vrea 
tot spaţiul, nu jumătate din ăsta. N-aţi avut la momentul respectiv, e vorba numai 
de jumătate pe care acei pensionari...Restul jumătatea spaţiului, am discutat noi. 
Dacă sunteţi de acord, dacă nu...” 

 
 Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„E viitorul dumneavoastră partid, o întrebare aşa?” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Nu. Eu v-apreciez că aţi făcut cluburile de pensionari...Aţi făcut 2 cluburi, 

poate se mai face. Văd că se închiriază şi spaţii, foarte bine. Puteţi să-i folosiţi în 
campania electorală.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Pe USR îi folosim sigur.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Domnul Roşioru, eu zic că-i foarte bine că bătrânii au unde să se 

întâlnească să mai stea să depene amintiri, şi noi vom ajunge la fel.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Au, dar reprezentanţii partidului USR au şi ei dreptul la un spaţiu, PNŢCD la 

fel, au şi ei dreptul la un spaţiu. Chiar le-a aparţinut PNŢCD-ului.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Am înţeles. Solicitare scrisă, domnul Roşioru.” 
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Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Au solicitare, tocmai asta e.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei şi a coeficienţilor 
care stau la baza recalculării acesteia pentru unităţile locative din blocurile A.N.L.,   
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Este pe lege, domnul Şerban e aici, n-avem ce face.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi 
pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul 
Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor 
şi Democraţilor Filiala Buzău. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi 2 
abţineri (domnul Andrei Neder, viceprimar al municipiului Buzău, şi domnul 
consilier Alexandru Mihai).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de 
expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă 
blocul nr. 110” din municipiul Buzău. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (domnul consilier Ioniţă Victor-Ştefan).  

X X X  
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Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana 
Banciu Larisa Mihaela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 1, 
cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către 
cetăţeanul Cojocaru Neculai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot A 
51. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către 
cetăţeanul Păunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privată a municipiului 
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 126, cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către 
cetăţeanul Şerbănică Victor Valentin a terenului proprietate privată a municipiului 
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 132, cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii 
Mihalache Răzvan Claudiu şi Şerbănică Cristina  a terenului proprietate privată a 
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, 
strada Nicu I. Constantinescu nr. 134, cartier Orizont. 
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către 
cetăţeanul Dobrescu Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 142, cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana 
Cîmpeanu Stela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot D 143. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri 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. 144, cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru şi 5 
abţineri (domnii consilieri locali Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoş, Bănică Nicu Liviu, 
Şerban Nicolae, Vlad George Aurelian).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri 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. 146, cartier Orizont. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru şi 5 
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abţineri (domnii consilieri locali Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoş, Bănică Nicu Liviu, 
Şerban Nicolae, Vlad George Aurelian).  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal 
privind  “Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în strada Cuza 
Vodă nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei” 
din municipiul Buzău, judeţul Buzău. 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Deci, vom inversa puntul 44 cu punctul 43 de pe ordinea de zi, pentru că 
este logica lucrurilor. Punctul 44:...” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 

domnilor consilieri prezentarea Raportului de expertiză tehnică privind 
Metodologia de tarifare şi tarifele practicate pentru apa meteorică, efectuat de 
Societatea de proiectare pentru infrastructură urbană şi rurală S.R.L. Iaşi. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Am primit acest raport, fiecare dintre noi; bănuiesc că l-aţi şi studiat, v-aţi 

creat un punct de vedere, prin urmare am luat la cunoştinţă faptul că l-aţi primit. 
Atunci, trecem la punctul 43.”  

X X X  
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a 
tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzău de către Societatea 
Comercială Compania de Apă S.A. Buzău şi împuternicirea primarului municipiului 
Buzău să îndeplinească toate formalităţile legale pentru realizarea acestei 
reduceri. 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Da, aici avem din nou o problemă. Vreau să scot în evidenţă faptul că în 

2013, eu am, şi împreună cu colegii mei de atunci, o parte din colegii mei am făcut 
un proiect de hotărâre pentru scoaterea acestei taxe...” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
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„Eu am crezut că am făcut eu...” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Da, împreună, da, l-am semnat, eu făceam parte, nu suntem ca domnul..., 

şi atunci ne-am lovit de o serie de probleme: de Legea 51/2006 şi de o Ordonanţă 
de Urgenţă. Acum, acest proiect tot la fel, eu sunt de acord şi vreau să se 
micşoreze această taxă, dar, nu se poate şi dacă va trece acest proiect iar o să 
ajungem în Justiţie să ne judecăm. Am câteva precizări pe care toţi colegii le-au 
primit, le-am primit şi noi, le-am primit şi eu, şi cred că trebuiesc spuse că dacă 
solicităm acest lucru o să avem probleme şi cu BERD-ul şi cu fondurile europene, 
şi cred eu că toate problemele vor pica tot pe cetăţeni. Adică, dacă se va, că s-a 
mai întâmplat şi-n alte oraşe, diminua această taxă, după un proces, o să 
plătească tot cetăţenii oraşului de la bugetul local. Şi facem informare asupra 
faptului că prin adoptarea proiectului de hotărâre ne aflăm în sitaţia în care s-ar 
rezilia contractul de împrumut încheiat cu BERD, şi BERD-ul constată încălcarea 
Acordului de Împrumut Secţiunea C, Punct 12, dar şi Contractul de Asistenţă 
pentru Proiect Secţiunea 3, Punct 0.1, Litera G. Totodată, având în vedere că 
societatea noastră, Compania de Apă, şi municipalitatea au fost beneficiari ai 
finanţării nerambursabile europene şi ai investiţiilor de infrastructură de apă şi apă 
uzată. Deci se crează premisele rambursării tuturor fondurilor europene acordate 
în programul de finanţare POS Mediu 2007-2013. De asemenea, încălcarea 
angajamentelor asumate privind menţinerea politicilor tarifare conduce la 
pierderea finanţării acordate de Uniunea Europeană în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 de aproximativ 20 de milioane de 
euro.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„200, nici nu ştiţi să..., trebuia să citiţi materialul de la Tescaru o dată înainte 

ca să fiţi mai coerent.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„200. Potrivit prevederilor Legii 51/2006, cu modificările şi completările 

aduse de Legea 225/2016, Articolul 51, „...unităţilor administrativ-teritoriale le 
revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate în 
vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile...” astfel încât 
toate aceste sume vor ajunge să fie suportate de la bugetul local, adică de 
locuitorii municipiului Buzău.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
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„Da, vă mulţumim, domnule Roşioru!” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Am şi eu de pus o întrebare.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Vă rog frumos, că trebuie să aduc nişte lămuri.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Da.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Este o petardă. Ce face domnul Tescaru acum este o petardă, că s-a mai 

întâmplat şi tura trecută. Respectiv, a scris imediat la doamna Venera Vlad care 
este o bancă, banca de reconstrucţie şi dezvoltare, dar tot o bancă rămâne. Se 
face o confuzie, atenţie, nevoită. Aiurea! Între fonduri europene şi ce-a făcut o 
bancă de a venit de-a finanţat...” 

 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Co-finanţat.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Co-finanţat, atenţie, a luat un împrumut, atenţie: 21 de companii regionale 

din 40 care au lucrat cu BERD-ul, care este o bancă europeană de reconstrucţie 
şi dezvoltare. Restul lucrează cu CEC-ul, cu BRD-ul, şi aşa mai departe. 
Tâmpenia asta care este repetată de fiecare data că Uniunea Europeană vine şi 
ne ia banii; nu ia niciun ban, decât dacă a fost cheltuit aiurea. Băncii îi este frică, 
BERD-ului, oricum, a dat acest credit cu dobânzi foarte mari faţă de băncile 
celelalte comerciale, să fie foarte clar, o să mai citesc o scrisoare către 
dumneavoastră şi o scrisoare către BERD, pe care le-am făcut azi-dimineaţă 
după ce am văzut că s-a aruncat această fumigenă să vă tulbure minţile. Dar noi 
suntem oameni inteligenţi, şi mai ales dumneavoastră, şi o să vedeţi că adevărul 
este ăsta.” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„În momentul de faţă există un contract cu BERD-ul sau se preia?” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Există un contract cu BERD-ul. Atenţie! Vă citesc imediat că-s foarte 

scurte.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Nu sunt bani în derulare unde municipalitatea e parte?” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Municipalitatea, din câte ştiu, a dat un acord pentru creditul luat pe BERD, 

dar atenţie, încep cu scrisoare pe care am făcut-o doamnei Venera Vlad, 
directorul de la...e cea mai bună, e foarte scurtă; nu pot să vă dau aşa copii că s-a 
adresat lui Tescaru şi spre ştiinţa lui Toma, şi lui Neagu. „Stimată doamnă 
director, Către European Bank for Reconstruction and Development, În atenţia 
Doamnei Venera Vlad, Associate Director, Infrastructură Municipală şi de Mediu. 
Stimată doamnă director, Privind scrisoarea trimisă Companiei de Apă SA Buzău, 
vă înştiinţăm faptul că reacţia dumneavoastră este îndreptăţită, dar este răspuns 
la o informare trunchiată şi tendenţioasă făcută de conducerea acestei societăţi. 
Într-adevăr se propune adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Buzău 
care să reprezinte voinţa politică a acestuia de diminuare a tarifului perceput de 
operatorul regional pentru apa meteorică. Permiteţi-mi să vă informez şi asupra 
motivelor care au stat la baza solicitării noastre. În primul rând, propunerea făcută 
consilierilor locali se bazează pe un raport de expertiză întocmit de un colectiv de 
specialişti, condus de un profesionist, domnul doctor inginer Vasile Meglei, în care 
se face vorbire de mai multe ilegalităţi în procedura de calculare, aprobare şi 
aplicare a tarifului pentru apa meteorică. Vă trimitem anexat prezentei şi acest 
raport, de care se vede că nu aţi fost informată. În al doilea rând, vă înţelegem 
îngrijorările privind respectarea obliga-ţiilor contractuale ce ni le-am asumat şi vă 
asigurăm că dorim în continuare să ni le respectăm, în condiţiile respectării tuturor 
legilor ţării noastre, cu atât mai mult a celor penale. Hotărârea ce s-ar putea da 
astăzi nu modifică tariful apei meteorice, ci doar exprimă voinţa politică a 
consilierilor locali, care m-ar împuternici să urmez toate celelalte proceduri legale, 
inclusiv de a găsi împreună cu dumneavoastră o soluţie de reintrare în legalitate. 
Nu pot şi nu puteţi acoperi eventuale fapte ilegale făcute în trecut.Trebuie să 
găsim soluţii împreună pentru continuarea Acordului de împrumut şi a Contractului 
de asistenţă pentru proiect, în condiţiile respectării legii. Plecând de la scrisoarea 
dumneavoastră, vă precizăm spre ştiinţă că planul tarifar aprobat nu asigură 
suportabilitate de către populaţie, buzoienii plângându-se în mod repetat de 
preţurile mari ale serviciilor Companiei de Apă Buzău, iar în mediul rural, doar un 
procent mic din cetăţeni se racordează la reţeaua de alimentare cu apă şi 
canalizare. În final, vă precizez că împărtăşim pe deplin dorinţa dumneavoastră 
de a nu aduce atingere cadrului contractual invocat şi sunt convins că vom găsi 
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soluţii corecte şi legale pentru continuarea relaţiilor contractuale.” Şi foarte pe 
scurt scrisoarea, pentru că domnul Tescaru şi-a permis de a făcut o scrisoare 
către dumneavoastră, mă simt şi eu nevoit ca primar al municipiului Buzău, ales 
de buzoieni, şi nu numit ca şi-n cazul lui Tescaru. „Stimată doamnă consilier, 
Stimaţi domni consilieri, vă cer să votaţi proiectul de hotărâre de Consiliu Local 
privind reducerea la jumătate a tarifului pentru apa meteorică, pentru ca aşa este 
corect pentru buzoieni şi pentru că aşa este legal. Este un vot politic, pentru 
cetăţenii mun. Buzău, pentru cei care v-au ales. Propunerea ca atare şi cuantumul 
reducerii nu sunt stabilite arbitrar, ci pe baza unui raport de expertiză a unui 
profesionist, care şi-a luat doctoratul în domeniul epurării apei şi care este expert 
tehnic autorizat de Ministerul Dezvoltării şi de Ministerul Justiţiei şi chiar şi de 
DNA, inginer  şi profesor universitar cu experienţă vastă de peste 40 de ani în 
domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, întrucât a fost director al 
unei societăţi de profil, APAVITAL Iaşi, mult mai mari decât Compania de apă 
Buzău. Adoptarea unei hotărâri astăzi nu presupune că mâine se va schimba 
tariful pentru apa meteorică, ci că aceasta e voinţa politică a acestui Consiliu 
Local şi că mă împuterniciţi să fac toate demersurile legale în ADI, la ANRSC şi la 
orice alte instituţii, inclusiv BERD, pentru a obţine ceea ce buzoienii îşi doresc. 
Scrisoarea BERD este un răspuns faţă de o prezentare mincinoasă făcută de 
conducerea Companiei de Apă a  situaţiei prezente şi trecute. De aceea are acest 
conţinut. Sunt convins că, explicată corespunzător, va fi înţeleasă situaţia în care 
ne aflăm şi corectitudinea poziţiei noastre. În al doilea rând, este un vot pentru 
respectarea legii. Nu putem să închidem ochii la acţiunile nelegale pe care le-au 
făcut alţii înaintea noastră şi pentru acţiunile cărora buzoienii suferă. Avem un 
raport de expertiză, de ale căror concluzii trebuie să ţinem seama. Dl. Tescaru a 
venit cu un punct de vedere al dânsului care este normal: să apere ceea ce a 
făcut ilegal în trecut. Vreţi să îl apăraţi şi dvs., chiar dacă nu aveţi pregătirea 
profesională de a aprecia direct care opinie este corectă? Vreţi să vă asumaţi 
riscul luării unei hotărâri, aşa cum s-a mai făcut în favoarea fostului primar, pentru 
care să daţi socoteală că nu aţi respectat legea şi că nu aţi făcut nimic pentru a da 
eficienţă unei expertize pe care Primăria Buzău a comandat-o şi a plătit-o? Sau 
alegeţi să daţi curs propunerilor expertului şi să mă împuterniciţi să le fac 
cunoscute tuturor şi să mă lupt pentru adoptarea lor? Vă rog să vă aduceţi aminte 
când veţi vota că reprezentaţi în primul rând cetăţenii mun. Buzău, că aţi votat în 
unanimitate o hotărâre prin care cereaţi dlui Tescaru să demisioneze şi că 
cetăţenii sunt în proporţie de  peste 80% nemulţumiţi de serviciile şi tarifele 
Companiei de Apă. Nimic nu s-a îmbunătăţit de la preluarea mandatului meu în 
calitatea serviciilor şi a apei furnizate de Compania de Apă, în tarifele percepute, 
care sunt printre cele mai mari din ţară. De aceea, votul dvs. de azi trebuie să fie 
consecvent cu precedentele.” Şi încă câteva cuvinte, am aici tabelul 4 din 
standardul SR 1846/2/2006: această apă de ploaie este un volum între suprafaţa 
pe care pică apa şi volumul de apă care ne vine de la Dumnezeu, care trebuie 
înmulţit cu un coeficient de scurgere, coeficient de corecţie care este cel mai 
mare, noi îl avem 1; este unicat în România şi este împotriva legilor fizicii, chimiei, 
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biologiei, şi mai ales a bunului simţ. 0,95 înseamnă dacă apa asta de ploaie pică 
pe învelitori metalice şi de ardezie; 0,90, deci ne-a fript 5% deja, furăciune de 
când a început treaba asta, 0,90, adică 10% furăciune, învelitori de sticlă, ţiglă şi 
carton asfaltat. Terase asfaltate 0,85 până la 0,90, deci 15% din start. 
Nenorocirea este foarte mare, deci tot procesul ăsta de epurare, dar nu mai intru-
n chestii tehnice, dar doar atât vă spun, tot procesul de epurare din staţia lui, unde 
mai are şi două bazine de retenţie de 5000 de metri cubi, unul de 3000 de metri 
cubi, se conduce, atenţie, pe substanţa organică, pe apa uzată nu pe apa de 
ploaie care conţine nisip şi alte resturi minerale, deci toate costurile legate de apa 
de ploaie sunt legate doar de transportul ei, şi parţial de scoaterea acestui nămol 
pe care trebuie să-l cureţe de pe reţelele de canalizare, şi la cele 5600 în 
sifoanele de la gurile de canalizare să cureţe să nu mai ajungă mizerie acolo. El 
nu face treaba asta, şi din cauza asta avem în permanenţă blocate reţelele de 
canalizare din Buzău. Ar trebui făcut un bilanţ al apei, expertul spune reduceţi cu 
50%, preţul este mult mai mic, dar să facem un calcul să fie de acord şi aceştia; 
deoarece Compania de Apă nu a dat experţilor toate datele. Trebuie făcut un 
bilanţ al apei cu toată apa care ne intră din toate staţiile de tratare, cât plătesc 
oamenii pe facturi, debitmetrul pe care îl are staţia de epurare nu funcţionează. Se 
poate face foarte uşor diferenţa cât ne costă apa de ploaie şi care e volumul real 
de apă de ploaie. El se ia după ce spune Agenţia Meteorologică. Plouă, eu mă 
bucur când plouă, că sunt de la ţară, dar nu mă bucur când îmi aduc aminte că 
facturile acelea vin imediat şi la dumneavoastră şi la primărie şi la fiecare 
persoană juridică din Buzău. Asta am vrut să vă spun, şi de aici…” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Doamna secretar vrea să aibă o mică intervenţie.” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Două cuvinte vreau să vă spun şi eu din perspectiva cadrului legal aplicabil 

în materie, pentru că înainte de şedinţă am auzit câteva discuţii, şi anume: vreau 
să vă spun că este de competenţa dumneavoastră să aprobaţi tarifele şi acest 
lucru este prevăzut pe de-o parte de Legea 51, însă mai mult decât atât, chiar 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 spune că fiecare 
autoritate deliberativă a asociaţiilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de 
operator pentru furnizarea serviciului aflat în competenţa acestuia, conform 
politicii tarifare stabilite de asociaţie. Şi, mai spune că interesul comun este acela 
general al locuitorilor de pe raza UAT membre în condiţiile unor tarife care să 
respecte limitele de suportabilitate. Evident, dumneavoastră veţi vota conform 
convingerii. Eu am vrut să vă spun că din perspectiva legislaţiei aplicabile aveţi 
competenţa de a aproba aceste tarife.” 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
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„Domnul Barbu.” 
 
Domnul consilier Ion Barbu: 
 
„Mai vin şi eu cu o întrebare dar şi cu o completare în acelaşi timp. În anii 

anteriori ştiu că sunt anumite comune care chiar dacă fac parte din ADI nu au 
accesat nu au fost de acord cu creşterea preţului aşa cum a cerut ADI. Au avut de 
suferit acele entităţi cumva, fiind membre ale ADI?” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Domnule Barbu, preţul este unic la nivel de judeţ. Am avut o surpriză tare 

neplăcută de la colegul meu de la Râmnicu-Sărat, care spune că s-a înţeles, s-a 
dat şi în presă, dar într-o discuţie cu el, el „mă tu faci scandal mereu, uite eu m-
am înţeles cu Tescaru, şi reduc preţul cu 25% la Râmnicu-Sărat!”. Şi, i-am spus, 
„Sorine, dragă, iartă-mă dar nu pot să fiu de acord, pentru că preţul aprobat la 
Râmnicu-Sărat vine şi la Buzău; tu n-ai nicio expertiză, n-ai nimic, nici tu ca 
persoană, nicio expertiză tehnică, cum a făcut-o acest expert tehnic judiciar!” 
Deci, despre asta vorbesc. Deci, acolo se putea printr-o negociere politică sau pe 
sub masă facută de dumnealor şi aici cu o expertiză în faţa noastră, plătită de 
primăria Buzău, şi-n care cred, nu putem lua o decizie. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vedeţi că aveţi pe masă şi o adresă cu cotizaţia pe care o plăteşte 

municipiul către ADI. Domnul Barbu…” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Nu, staţi să vorbim despre asta.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„C-am şi precizat, nu ştiu dacă e stipulat în contractul care există între 

Compania de Apă şi BERD, nu cred că este stipulat un număr de litri care trebuie 
să picure…” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „În niciun caz, da, bravo…” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
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„…ca să fim de acord cu treaba asta, deci aici suntem în asentimentul 
tuturor cetăţenilor municipalităţii, adică nimeni nu poate să vină la Compania de 
Apă să spună „eu nu vreau apă de ploaie!” sau să facă cerere scrisă pentru aşa 
ceva. Deci, asta nu există stipulat în contract, mai mult ca sigur. Ca să nu avem 
probleme din punct de vedere ADI, din ce ştiu eu, noi nu putem să ne ducem cu 
preţul exact. Dar împuternicim pe cineva să se ducă să negocieze un preţ. 
Aşadar, aş propune reformularea hotărârii sub forma asta: „proiect de hotărâre 
privind împuternicirea reprezentantului municipiului Buzău în ADI să 
îndeplinească toate formalităţile legale pentru propunerea şi aprobarea reducerii 
cu 50% a tarifului apei meteorică aplicabil pentru municipiul Buzău. Deci, 
schimbată puţin formularea ca să fim 100% în legalitate.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Dar, nu-i numai acolo, că va fi şi cu ANRSC-ul, care este organismul 

acesta la nivel naţional, şi ei trebuie să aprobe, deci, toate organele acestea, 
trebuie să negociez cu BERD-ul, dacă rămân numai pe ADI, nu vom face mare 
lucru.” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Atunci, să băgăm şi…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „S-ar putea să convoc şi vreo chestie la Guvern, credeţi-mă.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Atunci, adăugăm pe lângă ADI şi…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Dumneavoastră trebuie să-mi daţi o împuternicire generală, să mă bat la 

orice fel de organism din ţara asta şi din exterior, culmea. Pentru că la prima 
întâlnire, vreau să vă spun, la prima chestie pe care aţi făcut-o în Consiliul Local 
Buzău, la propunerea mea, m-am trezit a doua zi şi cu scrisoare de la Ministrul 
Fondurilor Europene şi cu o scrisoare de la doamna Sorensen de la Londra, a 
BERD-ului, şi erau numai minciuni pe dezinformarea făcută de aici. Şi ajunsese 
domnul director general Tescaru, ajunsese de trei ori la domnul Ministrul pe 
Fonduri Europene, şi eu stăteam prosteşte cu telefonul acela special prin care poţi 
să vorbeşti cu domnul Preşedinte Klaus Iohannis şi cu domnul Tudose, acum, şi 
mi-a fixat la un moment dat, cică, peste 3 zile o întâlnire telefonică. Mă uit repede 
în DEX, mă, întâlnire telefonică, nu există. Nu te poţi întâlni telefonic cu cineva. 
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Bineînţeles că am făcut apel la toţi, şi la Marcel Ciolacu, şi la Cezar Preda care 
arăta mai tehnocrat, să mă primească acest Ministru Ghinea, şi m-a primit. Şi n-
am rezolvat nimic.” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Atunci, revin asupra propunerii mele şi spunem „reprezentantului 

municipiului Buzău în ADI şi în celelalte organisme abilitate, să îndeplinească 
toate formalităţile legale pentru propunerea şi aprobarea reducerii cu 50% a 
tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzău”. 

 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Ia, să supunem la vot că dacă fiecare modifică…e vorba aici de un contract, 

de o reprezentare generală, trebuie să meargă în toate situaţiile, peste tot, deci…” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Să nu îngrădim!” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Pentru că aşa trebuie să dăm hotărâri. Pentru ADI, pentru aia…aşa dăm o 

chestie generală.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Trebuie să-mi daţi o reprezentare generală ca să pot…” 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Dar, rugămintea care este, domnul Primar, v-am aprobat şi fonduri ca să 

angajaţi o casă de avocatură, nu-i o chestie simplă.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Vă mulţumesc foarte mult! De când aşteptam chestia asta.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Angajaţi o casă de avocatură; lumea trebuie să ştie că eu n-am voie ca să 

mă bag în chestia asta. Ca să lăsăm orice bănuială de pe Facebook…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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 „Dar îmi sugeraţi pe cineva.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Nu sugerez pe nimeni. Dar nu degeaba pentru că lucrurile din punct de 

vedere legal sunt foarte complicate. Politic, sunt foarte clare, nu cred că cineva nu 
are interesul, nici să nu mai plătim apa meteorică; dar din punct de vedere legal 
vă spun, că studiez din toamnă problemele astea, sunt foarte complicate. Fără o 
echipă de avocaţi foarte performanta…nu e ca-n şedinţele de Consiliu…” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
 „Foarte multe oraşe şi alea mari nu plătesc apa meteorică: Constanţa, Iaşi, 

Craiova, şi mai găsim.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Vă mai repet o rugăminte. Noi am dat hotărâri la cererea dumneavoastră 

dadr au fost anulate la Compania de Apă, daţi-ne hotărârile să vedem şi noi ce-a 
stabilit Instanţa când ne-a anulat pe hotărâre referitor la Compania de Apă? Ca 
să-ncepem să pricepem.” 

 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„Tot ce primit, v-am transmis,” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„N-am primit nicio hotărâre, doamna secretar.” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„Aţi primit tot, eu am transmis tot ce am.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Unde, că sunt trimise prin…?” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„V-am rugat de nu ştiu câte ori, şi secretariatul v-a rugat să trimiteţi 

confirmare că le-aţi primit.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
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„Păi dacă n-am primit. Atunci spuneţi-mi care este persoana desemnată să 

facă aceste comunicări; v-am rugat şi luna trecută? 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„V-a şi sunat şi vă şi spune telefonic…” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Doamnă, e vorba de hotărâri judecătoreşti, nu materiale. Nu faceţi confuzie! 

La asta mă refer, vedeţi că nu ne-nţelegem.” 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„Ba da, ne înţelegem. Hotărârile judecătoreşti, toate vi le trimitem pe email.” 

În măsura în care le primim. Dacă nu le-am primit, n-am ce să vă dau, domnule 
consilier.” 

 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Cum să nu le primiţi, doamnă? 
 
Doamna Roxelana Radu, secretarului municipiului Buzău: 
 
„Credeţi că le ţin pentru mine, n-am ce să fac cu ele, domnule.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă rog frumos! Deci, domnule Roşioru reveniţi asupra…” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Care n-au avut finanţare europeană, deci nu au avut niciun contract făcut. 

Referitor la acest expert, Vasile Meglei, ştim toţi am văzut prin toată mass-media 
că…” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Aţi văzut numai ce a dat Tescaru domnului Gavriluţă, n-aţi văzut altceva.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Nu cred.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Şi care sunt o groază de minciuni, nu sunt altceva.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Eu cred că ceea ce s-a întâmplat, că a fost cercetat de DNA.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Lasă-ne domnule; şi a ieşit bine. Care este povestea?” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„A fost artizanul acestei staţii de la Mărăcineni, unde a fost un eşec.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Faceţi nişte afirmaţii mincinoase!” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Unde nu s-a realizat obiectul, şi-a luat banii. El este recunoscut de fapte 

penale, şi că şi-a băgat firmele în insolvenţă.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Nu spuneţi prostii, că sunteţi înregistrat şi o să-i dau datele să vă dea în 

judecată!” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Dumneavoastră, este normal ca să-I ţineţi partea…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Nu-ncercaţi să distrugeţi imaginea unui om care este o valoare naţională, n-

aveţi cum să-nţelegeţi asta!”  
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Dar, a fost cercetat de DNA?” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Cercetat de DNA, e toată lumea; credeţi că dumneavoastră n-aţi fost 

cercetat de DNA? Şi eu sunt cercetat de DNA.” 
 
Domnul consilier Roşioru Silviu-Laurenţiu: 
 
„Are firmele în insolvenţă…” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Şi eu am fost în insolvenţă şi m-au ales oamenii, şi au făcut o alegere foarte 

bună.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Da. Deci, domnul Barbu.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Propunerea mea…s-o supunem la vot. „Proiectul de hotărâre privind 

împuternicirea reprezentantului municipiului Buzău în ADI şi în celelalte 
organisme abilitate, să ducă la îndeplinire toate formalităţile legale pentru 
propunerea şi aprobarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil 
pentru municipiul Buzău”. 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Deci, cum aţi formulat, domnul Barbu?” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„În loc să spun „în ADI”, „în toate organismele abilitate”.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Da-i suficient aşa!” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Aşa cum este, e foarte clar.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
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„Mandatul general e mandat general.” 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„…se va întoarce împotriva noastră pentru că în statutul ADI, reprezentantul 

propune şi se votează tariful ADI. Noi îl împuternicim pe reprezentant să se ducă 
cu un tarif acolo şi să-l negocieze sau să-l scoată pe acela pe care-l 
propunem…Noi, dacă hotărâm este ilegal. Deci, noi ne-am luptat să-l scoatem cu 
totul. Domnul Barbu, cel mai mult, cred. Şi ca să fie totul legal, noi propunem 
modificarea sub forma asta, ca să fie totul legal.” 

 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Da, poţi zice şi asta, pe ADI. Propun pentru ADI, pentru toate organismele, 

da.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului… 
 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Nu, reprezentantului municipiului Buzău că poate să fie şi altcineva.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Nu, eu sunt.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„El este de drept, domnule coleg.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„…primarului municipiului Buzău în ADI şi în celelalte organisme abilitate, să 

îndeplinească toate formalităţile legale pentru propunerea şi aprobarea reducerii 
cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzău”. Da, deci o să 
vă propun această inversare.” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Da, deci e inversat ca să fie complet legal, să n-avem probleme din punct 

de vedere legal al statului ADI.” 
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Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„Este membru de drept conform statutului ADI şi conform legii, primarul, toţi 

primarii care sunt în acea asociaţie, că acolo e vorba de asociaţie şi membrul de 
drept are un mandat general, în baza textului de lege…” 

 
Domnul consilier Barbu Liviu-Dragoş: 
 
„Tariful se stabileşte în ADI, am citi.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin: 
 
„În ADI, da, şi e membru de drept, ADI, are mandat general în baza legii.” 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Haideţi, să vă supun la vot! Întâi să vă citesc cum se va numi proiectul: 

proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Buzău în ADI şi 
în celelalte organisme abilitate, să îndeplinească toate formalităţile legale pentru 
propunerea şi aprobarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil 
pentru municipiul Buzău de către societatea comerciala Compania de Apă SA 
Buzău”, da, este bine aşa? Bun!” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi 
pentru şi 4 abţineri (doamna şi domnii consilieri Ionescu Maria, Ionescu 
Constantin, Vasile Gheorghe, şi Roşioru Silviu-Laurenţiu). 

 
XXX 
 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Şi la alte probleme: aţi primit o adresă din partea ADI pentru plata cotizaţiei 

municipiului Buzău în cadrul ADI. Trebuie să hotărâm dacă o plătim sau n-o 
plătim.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Trebuie s-o plătim. Am vrut să atrag atenţia că este aprobată chestia asta, 

dar în condiţiile...deci, asta este problema, o avem prinsă în buget. Eu ca primar 
îmi asum răspunderea, şi nu vă bag pe dumneavoastră, să n-o plătim pentru că 
nu au o atitudine pozitivă faţă de municipiul Buzău. Proobabil 70% din toată 
cotizaţia o plătim noi, votul nostru, al Consiliului Local este egal cu, fiecărui 
primar. Mai mult de-atât se votează chestii ilegale. Avem un proces de exemplu, 
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ei trebuie să ne verse, şi ne-ar ajuta la bugetul nostru local, să verse dividendele 
şi redevenţa aici, după care noi s-o vărsăm într-un fond IID. S-a votat în ADI, şi s-
a votat inclusiv în Adunarea Generală, ca aceşti bani, constatat inclusiv această 
ilegalitate şi de Curtea de Conturi, şi avem deja proces, c-o am, decizia Curţii de 
Conturi, şi vor aceşti bani să-i păstreze ei în continuare. Nu-i posibil aşa ceva! Şi 
când s-a votat, mai puţin votul meu care a fost împotrivă, s-a votat pentru treaba 
asta. Pentru astfel de atitudine, inclusiv, vot împotriva legii, am zis să nu mai 
plătesc această cotizaţie, nu mai plătesc ca primar. Îmi asum răspunderea, o 
plătesc din buzunar, dacă mi-o veni vreodată, dar nu este posibil! Iar băieţii ăia au 
nişte salarii foarte mari, şi nu fac nimic, mă refer la organismul de, cum se 
numesc, angajaţii care sunt mulţi la acest ADI pe-o groază de bani; la nivelul 
primarului. Despre asta vorbim! Nu vreau să plătesc pentru că atitudinea acestei 
organizaţii este împotriva locuitorilor municipiului Buzău. Şi, nu este normal aşa 
ceva! Am făcut ADI la transport, că vreau să informez că este şi presa aici, în care 
,atenţie, pe ADI-transport, domnul Barbu, e o chestie foarte importantă, să ştiţi! Pe 
ADI-transport, am modificat toate documentele că era exact ca la Compania de 
Apă, şi-n momentul ăsta Consiliul Local Buzău are 91% din voturi, pentru că este 
în funcţie de populaţie, 6% are Mărăcineniul, 3% Săpoca. Inclusiv ceilalţi, după ce 
vom avea suficiente autobuze ca să cărăm oameni, inclusiv din regiunile 15-20 
km pentru că este necesar, avem şomaj de 10,88% în judeţul Buzău şi sub 1,5% 
în municipiul Buzău, trebuie să aducem forţă de muncă de la ţară. Pentru treaba 
asta trebuie autobuze, şi oamenii aceia pe care-i aducem de acolo să-i aducem 
pe tarife mici şi-n condiţii omeneşti; să-i aducem direct în oraş, pentru că ei acum 
sunt lăsaţi la marginea oraşului şi fac 10-11 ore dus-întors, şi dau 25% din acel 
salariu minim, şi ei sunt buzoieni, lucrează aici, şi aduc beneficii.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„Domnul Primar, dacă aţi adus vorba de ADI celălalt, ADI-transport, haideţi 

acum pentru că avem posibilitatea, avem un Viceprim-Ministru, avem un Ministru, 
avem putere în acest Parlament, să modificăm legislaţia ce priveşte alimentarea 
cu apă. Pentru că ea, în anii din urmă, a fost modificată, şi o spun cu toată 
răspunderea...! 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Aşa este!” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„...de către Compania de Apă Buzău, care a menţinut pârghiile de 

conducere la nivel naţional.” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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„Domnul Tescaru este preşedintele Patronatului Român al ADI.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
 
„...şi tot regulamentul şi funcţionarea a ADI a fost făcut de Buzău. Prin 

urmare legile dacă se dau, să se dea în favoarea cetăţeanului, şi dumneavoastră 
n-aţi mai avea, sperăm să nu mai avem asemenea situaţii, să venim să spunem: 
există acolo interese mafiote? Să spunem că, făcând intervenţie la parlamentarii 
buzoieni, care au avut grijă să eliminăm acea situaţie, au venit cu un proiect sau o 
hotărâre de Guvern sau cu ordonanţă de urgenţă... 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Domnul Barbu, am avut o surpriză de proporţii, şi o transmit şi domnului 

Roşioru şi domnului Gavriluţă, Instanţa a hotărât la Buzău, ştiţi că am folosit, „grup 
mafiot, grup mafiot”, am câştigat procesul la Buzău. Nu-mi vine să cred! Şi-n care 
înseamnă că există grup mafiot. Deci, a respins lucrarea domnului Tescaru, un 
mare rezultat, nu m-aşteptam! 

 
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, preşedintele şedinţei: 
 
„Vă mulţumim pentru participare! Declar închisă şedinţa Consiliului Local.  

X X X  

În încheiere, domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu, 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 
 

 
 
 
 

 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 Radu Roxelana 


