ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 12 octombrie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1.336 din 09 octombrie 2017, a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 18 consilieri din totalul celor 23 membri
ai consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri Alexandru Mihai, Bârlă Fănică,
Ioniţă Victor – Ştefan şi Lazăr Iulian – Sorin. Ion Viorel este absent nemotivat.
La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma, primarul
municipiului Buzău şi domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău.
De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi:
- Gâlcă Amalia, şef serviciu Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău;
- Turcoman Aurelia, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Lungu Emilia, consilier serviciu Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Ceauşel Cristian - Ştefan, 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 domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, prin intermediul presei
locale şi pagina de internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de
calcul a cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare în sensul reducerii
acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea
pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către
Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A. Buzău;
2. - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul
2017;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare str.
Maior Aviator Ioan Peneş, str. Aerodromului şi Intrarea Aviaţiei din municipiul Buzău”;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului
Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea
Funciară nr. 61.697 a UAT Buzău;
5.- alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
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„Având în vedere faptul că domnul consilier Bârlă Fănică deţinea calitatea de preşedinte
de şedinţă, rog pe unul din consilierii locali, în aplicarea art. 47, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 să
formuleze o propunere de preşedinte de şedinţă pentru astăzi, pentru a fi supus aprobării.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aş dori să-l introduc pe domnul Eduard Pistol, noul secretar, să-i urăm succes. A fost
detaşat din cadrul Poliţiei Judeţene Buzău, inclusiv cu aprobarea doamnei ministru Carmen Dan,
cu aprobarea şefului Poliţiei Naţionale, domnul Dan Despescu şi cu aprobarea comandantului de
la Buzău, domnul Pantazi. Sper să facem echipă bună împreună.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile:
„Propun ca şedinţa extraordinară de astăzi să fie condusă de domnul consilier Lambru
Daniel.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Supun la vot propunerea domnului consilier Murguleţ Vasile, care este adoptată cu
unanimitate de voturi.”
XXX
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt deschise de
domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, care anunţă că şedinţa este legal
constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 1.336 din 09 octombrie 2017, apoi
anunţă cvorumul şedinţei care este de 18 consilieri prezenţi din 23 consilieri în funcţie.
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării plenului
consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 29 septembrie 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 18 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local
al Municipiului Buzău din data de 29 septembrie 2017 în forma prezentată.
În continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău adresează
rugămintea domnului Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, să preia conducerea lucrărilor
şedinţei.
XXX
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnule preşedinte, domnule primar la ultima şedinţă au existat solicitări din partea
consilierilor, ca pe ordinea de zi de la această şedinţă să existe un proiect de hotărâre prin care
noi consilierii locali să fim apăraţi de acele societăţi pe care primăria le-a angajat în procesele cu
Poliţia Locală, pentru a putea beneficia şi noi de serviciile juridice.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Ca şi consilier local, persoană fizică, unitatea administrativ teritorială este împiedicată de
dispoziţiile legale procesual civile să vă asigure un apărător. Prin urmare, în această împrejurare
cel care are posibilitatea să-şi angajeze un apărător este însuşi consilierul local.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Fiecare cu treaba lui.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Ca şi persoană fizică, dacă vă citează.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„La ultima şedinţă s-a ridicat această problemă.”
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Trebuie să ne demonstraţi faptul că, consilierii locali sunt persoane fizice în Consiliul
Local. Acesta nu este constituit din persoane fizice. În momentul în care se propune de către
unitatea administrativ teritorială să se angajeze o firmă care să reprezinte interesele
administraţiei locale în relaţiile cu terţi, deci în justiţie, este normal ca şi Consiliul Local ca o
entitate să fie apărată în instanţă tot de o societate.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Aveţi dreptate, domnule consilier. Legea prevede această posibilitate. Aici se pune în
discuţie reprezentarea ca persoană fizică.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Noi nu ne-am dus în instanţă pentru că am vrut.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Un răspuns concret poate fi dat doar atunci când am să văd citaţia.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Procesele sunt pe rol.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Este citat Consiliul Local. Consilierul local este una şi Consiliul Local alta.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„De cine este reprezentat?”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Consiliul Local? De firma care a fost angajată.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Despre asta vorbim.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Domnul consilier s-a referit la „noi”.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Noi, Consiliul Local.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Consiliul Local este clar reglementat în Legea nr. 215/2001. Răspunsul la întrebările
dumneavoastră se regăseşte în lege. Consiliul Local are asigurată reprezentarea.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Nu trebuie menţionat printr-un proiect de hotărâre?”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Face obiectul contractului respectiv.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„În aceste condiţii daţi-ne un răspuns, deoarece în şedinţa anterioară la propunerea, nu
doar a noastră a consilierilor locali de la PNL, ci şi cei din PSD, a fost să fim reprezentaţi în
instanţă de aceeaşi societate care reprezintă şi administraţia locală. Dacă nu se poate, împărţim
lucrurile în aşa fel încât şi Consiliul Local să fie reprezentat .”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„La această întrebare trebuie stabilit cadrul procesual. Cine are calitate procesuală pasivă
pentru a putea să vă dau un răspuns. Consiliul local sau domnul consilier?”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Consiliul Local.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vrem o copie după contractul de reprezentare juridică.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Am notat.”
XXX
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea de zi care
este adoptată cu 18 de voturi pentru.

XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri
proiectul de hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a
cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare în sensul reducerii acesteia cu
30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru
persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea
Comercială ”Compania de Apă” S.A. Buzău;
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Faţă de proiectul de hotărâre care a fost iniţial redactat, s-a reanalizat preambulul, dar şi
conţinutul dispoziţiei pentru a fi exact în acord cu hotărârea de la ADI.
Art. 1 sună astfel: ”Se aprobă modificarea articolului 196 din “Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare”, care va avea următorul conţinut. Conţinutul este art. 1 de la
proiectul anterior.
La art. 2- În municipiul Buzău, formula prezentată de la art. 1 se aplică pentru serviciul de
evacuare apă meteorică ce se va presta începând cu data de 01.11.2017.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Este o problemă. Compania de Apă nu facturează pentru luna curentă apa meteorică, ci
facturează pentru apa meteorică în luna anterioară. În momentul în care am zis 01 noiembrie va
apărea sigur luna octombrie la plată. Trebuie să găsim noi calea în aşa fel încât să ştim, luna
noiembrie se va vedea în fapt în luna decembrie. Apa de ploaie din luna octombrie va fi
facturată în luna noiembrie. Aici este problema pe care vreau să o rezolvăm astăzi. După
discuţia cu ADI trebuia să se fi ştiut astăzi dacă punem la plată consumurile înregistrate sau
transmise în canalizarea oraşului din luna octombrie, sau din luna noiembrie.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Formularea este foarte clară. Ceea ce s-a hotărât în ADI, noi nu putem schimba.
Domnul secretar a remarcat şi a sugerat să o facem exact la fel pentru a nu putea fi contestată.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Formula prezentată la art. 1, cea care a fost supusă aprobării şi dumneavoastră, se
aplică pentru serviciul de evacuare apă meteorică ce se va presta începând cu data de 01 a
lunii următoare de la data adoptării de UATM Buzău a hotărârii de Consiliu Local privind
aprobarea modificării art. 196 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.”
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Este vorba de prestarea serviciului de evacuare. Compania a prestat pentru octombrie.
Aşa este, o să ne întrebe oamenii de când nu mai plătim.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Acest lucru am vrut să scot în evidenţă.”
Domnul consilier Murguleţ Vasile:
„Având în vedere că aplicăm formula începând cu 01 noiembrie, cantitatea aceea este
dată pe octombrie. Normal, în noiembrie trebuie să se vadă scăderea din octombrie.”
Doamna consilier Ionescu Maria:
„Este foarte clar.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru şi o abţinere (Ionescu
Constantin).
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Solicităm executivului, stadiul proceselor pe care municipalitatea le derulează cu Poliţia
Locală, firmele respective şi cât s-a cheltuit până acum pe aceste procese, aşa cum au fost şi
solicitări de la ultimele şedinţe. Mai dorim prezentarea stadiului auditurilor care s-au făcut la
societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local, aprobate de Consiliul Local în urmă cu
mai bine de un an şi jumătate. Vrem în scris toate aceste solicitări la următoarea şedinţă.”
Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău:
„Doamna Turcoman, vă rog să prezentaţi modificările pe care le-aţi făcut.”
Doamna Turcoman Aurelia, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice:
„Faţă de listele pe care le-aţi primit am mai făcut nişte modificări. La capitolul transporturi,
la transferuri către Trans Bus am mărit valoarea cu 620 de mii de lei pentru încă trei autobuze.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Pentru trei sau pentru nouă?”
Doamna Turcoman Aurelia, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice:
„Vorbesc de diferenţa dintre listele pe care le-au studiat, unde erau prinse 3, iar acum am
mai prins încă 6. Am suplimentat faţă de ce aţi studiat până acum cu 620 de mii de lei. De
asemenea, la capitolul învăţământ s-a suplimentat cu valoarea de 353 de mii de lei pentru
reabilitare bază sportivă a Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” pentru că eronaţi
au fost trecuţi la capitolul cultură. Deoarece liceul este administratorul s-au trecut banii la ei. De
asemenea, pentru stadionul Gloria s-a suplimentat suma pentru achiziţie de turnicheţi, porţile
acces. După ce au fost studiate oferte s-a suplimentat la 333 de mii de lei. La sistemul de
supraveghere video la fel s-a suplimentat cu 12 mii de lei şi s-a ajuns la 50 de mii de lei.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Acolo ştiu că au existat şi turnicheţi şi sistem video.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Sunt foarte vechi.”
Doamna Turcoman Aurelia, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice:
„Nu există.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Cum adică a fost trecut eronat?”
Doamna Turcoman Aurelia, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice:
„Eu, când am făcut listele, am crezut că sunt în administrarea noastră şi le-am trecut la
capitolul cultură. Ulterior am aflat că sunt date în administrarea Liceului Sportiv şi le-am trecut la
capitolul învăţământ. Este vorba de o trecere între capitole.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre cu completările şi modificările aduse, care este adoptat cu 18
voturi pentru.
XXX
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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri
proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare str. Maior
Aviator Ioan Peneş, str. Aerodromului şi Intrarea Aviaţiei din municipiul Buzău”;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„O informare. Este vorba de cele 2 străzi neasfaltate niciodată la cimitirul Eroilor şi o
bucată de parcare ce trebuie amenajată în totalitate.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri
proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr.
61.697 a UAT Buzău;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Ne trebuie şi o hotărâre de Consiliu Local pentru a obţine cele 5,7 hectare de la
Ministerul Apărării Naţionale. Acesta şi-a dat avizul, dar trebuie neapărat şi aprobarea noastră,
nu ne pot băga pe gât un teren. Este vorba de terenul pe care intenţionăm să-l facem cimitir.
Din analiza pe care am făcut-o, anul viitor nu vom mai avea unde să înhumăm cetăţenii.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Finanţarea se va face exclusiv din bugetul local.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Terenul este gratuit, bineînţeles proiectul şi amenajarea cimitirului ne va costa. Bugetul
local va asigura, dar este pentru buzoieni.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Într-adevăr Buzăul a început să-şi schimbe faţa. Ce nu am observat pe şantiere şi mă
apasă, nu am văzut diriginţi de şantiere din partea Consiliului Local sau a Primăriei.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Avem, este o persoană foarte riguroasă.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu a fost pe strada Frăsinet când s-au făcut lucrările.”
Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:
„Haideţi să supunem la vot proiectul de hotărâre şi vorbim la punctul diverse alte
probleme pe care le aveţi de discutat.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru.
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
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XXX
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Am ridicat această problemă deoarece pe strada Stăvilarului s-a asfaltat acum 3 ani, iar
acum sunt nişte gropi foarte mari. Calitatea lucrărilor este foarte slabă. Vrem să avem lucru de
calitate care să dureze în timp. Vă mulţumesc.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„În legătură cu sistematizarea intersecţiei din faţa parcului Crâng, nu cred că a fost o
soluţie prea fericită din punct de vedere al sistematizării şi al fluidizării. Vă voi prezenta o soluţie
la care noi ne-am gândit. O să o las la dumneavoastră şi vă rog să o luaţi în considerare.”
Domnul consilier Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„În primăvara acestui an, studiul de trafic efectuat pentru această intersecţie de
specialişti recunoscuţi pe care nimeni nu i-a contestat, a recomandat semaforizarea acelei
intersecţii. Ei au spus la acel moment că s-au făcut măsurători şi nu putem să ne încadrăm cu
un sens giratoriu, deoarece este vorba şi de traficul auto. Am primit această sugestie. O vom
verifica.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Trecerea de pietoni ar trebui făcută la 30-50 de metri faţă de sensul giratoriu, deoarece
cei care vor să iasă din sens rămân blocaţi.”
Domnul consilier Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:
„Punctual vom lua în discuţie în Comisia Rutieră.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Aş vrea să particip şi eu.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„La următoarea şedinţă vă vom anunţa.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Aş vrea să mai întreb un lucru, în legătură cu licitaţia care a apărut în presă legat de
tablete şi licenţe pentru şcoli. Nu mă pricep la licitaţii publice, dar în momentul în care licenţele
reprezintă ca soft, 77% din cheltuieli, ar trebui puse separat faţă de tablete. Tabletele reprezintă
ca pondere 14,58%. Din ce am studiat, se potrivesc unei singure companii, iar acestea nu sunt
de calitate. Alte firme de calitate nu pot participa? Aş vrea o lămurire în acest sens. Am văzut că
s-a anunţat şi câştigătorul.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Nu s-a anunţat câştigătorul. Am avut mai mulţi ofertanţi, am studiat, fiind vorba de o
singură platformă educaţională era normal să punem în licitaţie tot pachetul. Nu poţi ţine licitaţie
publică dacă nu ai avizul, aprobarea de la Agenţia Naţională a Achiziţiilor Publice (ANAP).”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Sunt deja pe piaţă şi mult mai ieftine.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Nu există implementat în România în acest moment la nivelul unei localităţi un astfel de
sistem educaţional. Cine participă la licitaţii poate contesta acest caiet de sarcini. Noi nu am
solicitat pe cineva anume, noi am solicitat o platformă educaţională. Nu cumpărăm tablete, ci o
platformă educaţională.”

XXX
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În încheiere, domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, declară închise
lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare, spre cele
legale.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Bârlă Fănică

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
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