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   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 16 ianuarie 2017, orele 15,00, cu ocazia şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 27 din 12 ianuarie 2017, a 

fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 

La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 22 consilieri din 
totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipseşte motivat domnul 
consilier Barbu Liviu Dragoş. 

La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma, 
primarul municipiului Buzău şi doamna Pavel Diana Mariana, secretarul 
municipiului Buzău. 

De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi: 
- Nicoară Silviu, consilier judeţean; 
- Gâlcă Amalia, şef serviciu Buget Finanţe; 
- Peneş Gabriel, 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 Pavel Diana Mariana, secretarul 
municipiului Buzău, prin intermediul presei locale şi pagina de internet şi 
cuprinde: 

1.- proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016; 
 2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea exercitării cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău; 

3.- proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L 
Buzău; 

4.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L. 
Buzău; 
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  5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil 
din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al 
municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, imobil situat pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109”. 
 6.-  alte probleme ale activităţii curente.  

 

X X X 
 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău sunt deschise de doamna Pavel Diana Mariana, secretarul 
municipiului Buzău, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind 
convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 27 din 12 ianuarie 2017, apoi 
anunţă cvorumul şedinţei care este de 22 consilieri prezenţi din 23 consilieri 
în funcţie. 

Doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău, supune 
aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 21 
decembrie 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către 
preşedintele de şedinţă şi de doamna Pavel Diana Mariana, secretarul 
municipiului Buzău, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Buzău. 

Cu 22 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al 
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 21 decembrie 
2016 în forma prezentată. 

În continuare, doamna Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului 
Buzău adresează rugămintea domnului Murguleţ Vasile, preşedintele 
şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

 

X X X 

 
 Domnul consilier Ionescu Constantin: 

 „O observaţie la ordinea de zi aş avea de făcut. Punctele unu şi doi au 
fost discutate în cadrul comisiilor de specialitate şi au primit aviz favorabil. 
Din punctul meu de vedere, punctele trei, patru şi cinci de pe ordinea de zi, 
nu sunt proiecte de hotărâre care să genereze un interes public. Sunt numiri 
politice, în cadrul unei societăţi comerciale foarte importante din punct de 
vedere al activităţii, prin urmare, propun retragerea de pe ordinea de zi a 
acestor proiecte de hotărâre, care nu au caracter extraordinar. Acestea 
trebuie discutate în comisiile de specialitate. Numim nişte persoane care vor 
reprezenta Consiliul Local în această activitate, după care într-o şedinţă 
ordinară pot fi discutate şi supuse aprobării.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă rog să fie menţinute aceste proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. 

Numirile nu sunt politice. Societatea Comercială "Urbis Serv" S.R.L. Buzău, 
unde Consiliul Local este acţionar unic, este probabil cea mai importantă 
societate comercială din municipiul Buzău. Dacă această societate 
funcţionează, înseamnă că funcţionează şi Buzăul. În acest moment, în 
consiliul de administraţie, din cinci membrii mai sunt doar doi. Nu poate 
funcţiona, conducerea este interimară. Aşa cum ştiţi, se lucrează la multe 
proiecte, pentru a se începe asfaltarea, amenajarea spaţiilor verzi, 
strângerea câinilor vagabonzi. Situaţia este extraordinar de gravă, trebuie 
luate măsuri urgente pentru a putea da comenzi la această societate. 
Conform noii legi a achiziţiei publice, aprobată şi promulgată anul trecut, se 
pot face încredinţări acestei societăţi. Eu, ca şi primar al municipiului Buzău, 
nu pot să am nici un punct de vedere, dacă nu am o unitate de comandă în 
această societate comercială. În acest moment, această societate este 
necondusă. Vă rog să luăm în discuţie aceste proiecte de hotărâre.”   

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune la vot 

retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre după cum urmează: 
 
- proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai 

consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L 
Buzău; 

- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L. 
Buzău; 

Retragerea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi este respinsă 
cu 16 voturi împotrivă şi 6 voturi pentru (Ionescu Constantin, Roşioru Silviu-
Laurenţiu, Barbu Ion, Bănică Nicu-Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George 
Aurelian). 

 
      X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei supune la vot 

ordinea de zi, care este adoptată cu 21 de voturi pentru şi o abţinere 
(Ionescu Constantin). 

 

X X X 

 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă 
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din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 
2016; 
 

 Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 „Aş vrea să întreb executivul, deoarece la şedinţa de comisie, nu a 
reuşit nimeni să mă lămurească cu privire la întrebările pe care le-am pus. 
De unde apare acest excedent şi care au fost cheltuielile care nu s-au 
realizat, sau nu a fost nevoie a fi realizate, reieşind astfel acest excedent pe 
bugetul anului 2016. Din ce capitole provin aceste surse rămase 
excedentare pentru acoperirea deficitului.” 

Doamna Gâlcă Amalia, şef Serviciu Buget Finanţe: 
„În cursul anului s-au făcut economii salariale. Până la ultima 

rectificare, până la finele anului s-au încasat venituri peste cele prognozate. 
Pentru acest motiv a rezultat un excedent.”   

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Datorită veniturilor încasate?” 
Doamna Gâlcă Amalia, şef Serviciu Buget Finanţe: 
„Datorită veniturilor încasate peste cele prognozate”. 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Datorită şi veniturilor încasate.”  

 
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 Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea exercitării cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director 
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău; 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este aceeaşi situaţie şi aici cu organigrama, trebuie să trăim din 

provizorat în provizorat.”  
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 
voturi pentru. 
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X X X 
 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor 
membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" 
S.R.L Buzău; 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Am înţeles că pe data de 03 ianuarie 2017, domnul primar i-a chemat 

pe aceşti membrii ai consiliului de administraţie, şi anume: pe domnul 
Stănescu Gabriel Decebal, domnul Petre Burada şi domnul Dinu Ilie, 
impunându-le să-şi dea demisia din consiliul de administraţie. Care a fost 
motivul cererii acestei demisii? Am înţeles de la domnul Stănescu, că dacă 
nu-şi vor da demisiile, această societate nu va mai primi nicio lucrare din 
partea Consiliului Local şi a Primăriei.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă rog să prezentaţi dovada domnule Roşioru, dumneavoastă le ştiţi 

pe toate.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Dovada este domnul Stănescu, membru în consiliul de administraţie.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Le-am cerut amical, să lase locurile libere pentru că este nevoie de o 

altă dinamică la această societate, ca să funcţioneze la aşteptările 
buzoienilor. În acest moment, această societate comercială, mergând prost 
a generat rezultate proaste, nu economice. Rezultatele economice sunt 
bune, dar orice lucru acolo, costă de două, trei ori mai scump. Trebuie să 
intrăm în fiecare din aceste societăţi, cum am început să intrăm şi în 
primărie. Să facem economii. Dacă adunăm ceea ce s-a întâmplat anul 
trecut în primărie, o să vedeţi că deficitul care s-a acoperit şi excedentul 
aprobat acum, înseamnă 8,2 milioane de euro numai în şase luni. Mai avem 
de ocupat Compania de Apă, Urbis-ul şi fiecare din cele şapte societăţi care 
sunt în subordinea primăriei. Voi face ceea ce este omeneşte şi legal pentru 
a ne ocupa de bunăstarea, satisfacţia şi ridicarea civilizaţiei şi în oraşul 
nostru. Încă odată vă spun, acei oameni nu au fost aleşi pe viaţă, nu au 
demonstrat cu nimic că au făcut ceva pentru acest oraş. Dimpotrivă, am 
cerut ceva normal, nu am încălcat nimic. Problema este foarte gravă. Prin 
decesul domnului Nedelcu Ştefan, oricum nu se mai putea lua nicio decizie, 
rămăseseră doar patru membri, ceea ce însemna două voturi la două voturi. 
Trebuia să luăm o decizie. Le-am cerut să elibereze posturile, dar 
bineînţeles nu s-a întâmplat nimic. Ambii vor rămâne în continuare în 
Consiliul de Administraţie până când cu ajutorul legii corporative vom avea 
un alt consiliul de administraţie.” 
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Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Ce-i reprezintă pe noii membrii pentru a face parte din Consiliul de 

Administraţie?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cu siguranţă vor veni cu idei mult mai bune, cu energie şi cu altceva 

decât până acum.”  
Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Este vorba de un schimb de persoane.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Îmi asum răspunderea pentru ceea ce se întâmplă aici. Până acum, 

cred eu, s-a demonstrat ceva. De acum înainte trebuie să demonstrăm că la 
aceste societăţi se vor obţine rezultate la aşteptările pe care le avem. Numai 
în acest an, trebuie să facem 56 de străzi în municipiul Buzău. Nu au fost 
asfaltate niciodată, dar le vom face şi le vom face cu noul Urbis.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Eu cred că dacă nu-şi îndeplineau aceste sarcini, probabil că li s-ar fi 

cerut această demisie. Dar dumneavoastră ştiţi mult mai bine.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Când veţi fi primar în locul meu veţi putea lua aceste decizii.”  
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Domnul primar spune că dacă nu vom lua măsuri astăzi, nu îşi va mai 

putea desfăşura activitatea Societatea Comercială "Urbis Serv" S.R.L 
Buzău. Aceştia au funcţionat timp de doi ani fără conducere. Prin Decizia 
Camerei de Conturi care a fost transmisă Consiliul Local trebuia 
suspendată. Toate documentele semnate de această conducere în anii 
2014, 2015 şi chiar în 2016 au fost ilegale. Vă rog să vă uitaţi la această 
Decizie a Camerei de Conturi. Eu mi-am dorit de mult să se întâmple acest 
lucru. Problema se pune felul următor, pe domnul Burada îl va trage cineva 
la răspundere? A atras în instanţă Consiliul Local, au fost plătiţi nişte bani, 
care nu ştim dacă se vor mai recupera vreodată. Vă rog domnule Primar, 
deoarece aţi spus mai devreme că acolo se blochează activitatea, dacă nu 
avem alţi oameni. Din păcate, dumneavoastră sunteţi acum primar, şi nu 
vechea conducere. Să ne răspundă cei care mai sunt şi să verifice ce se 
întâmplă cu acea Decizie a Camerei de Conturi, era legal să semneze în 
acea perioadă, vechea conducere?” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Tot ce pot să vă spun este că în fiecare săptămână, comisia 

administrativă din cadrul Primăriei, se întâlneşte câteva ore pentru a analiza, 
pe ultimii şase ani pe deciziile luate de Curtea de Conturi. Credeti-mă că nu 
aţi vrea să fiţi nici în locul meu, nici în locul celor de acolo.”  

Domnul consilier Barbu Ion: 
„N-au câştigat nici procesul în instanţă.” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Fiecare decizie de acolo o vom duce la capăt. Inclusiv aceasta cu 

poliţiştii locali care nu s-a oprit, s-a suspendat numai darea lor afară, nu şi 
recuperarea celor 4 milioane de euro. Eu dacă nu îndeplinesc, va trebui să-i 
plătesc din buzunarul meu. Nu am venit aici, nici să plătesc bani, nici să 
ajung în altă parte. Domnul Roşioru a avut grijă cu cine a reprezentat acolo 
să suspende, dar nu a suspendat şi cei 4 milioane de euro.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu: 
„Eu v-am dat soluţia înainte cum trebuia să facem cu aceşti poliţişti 

locali.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Faceţi dumneavoastră o firmă, eu nu pot. Sunt 3 milioane de euro pe 

an care se pierd. Avem nevoie de investiţii pentru a transforma acest oraş.”  
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 
voturi pentru şi un vot împotrivă (Roşioru Silviu – Laurenţiu). 

 
X X X 

 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a 
unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis 
Serv" S.R.L Buzău; 

 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Fac precizarea că sunt numiţi temporar până se va ţine concursul.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Putem să ne spunem punctul de vedere în legătură cu acest proiect 

de pe ordinea de zi?”  
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Da, vă rog.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Aş vrea nişte lămuriri, deoarece nu a trecut prin comisii acest proiect.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„A trecut prin comisii, aveţi avizele în spatele.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă spune că în 

momentul în care încetează mandatul tuturor membrilor din Consiliul de 
Administraţie, selecţia noilor membri să se facă din lista scurtă. A existat în 
procesul de selecţie această listă? 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Numai din lista scurtă.”  
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Domnul consilier Barbu Ion: 
„Din lista scurtă a dumneavoastră, nu? Ce îi recomandă profesional pe 

aceşti oameni, pentru a face parte din Consiliul de Administraţie?” 
Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Trebuiau să vină cu un CV, ca să vedem cine sunt şi ce pot face 

aceste persoane.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Bineînţeles, în spatele dumneavoastră se află domnul Silviu Nicoară, 

inginer.”   
Domnul consilier Şerban Nicolae: 
„Îl cunoaştem pe domnul Nicoară Silviu, a fost colegul nostru. Ştim că 

este un om impecabil. Despre ceilalţi vrem să ştim.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este manager, a făcut foarte multe lucruri bune la asociaţia de 

proprietari unde este preşedinte. Mi-a plăcut foarte mult cum a organizat.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„De ce nu mă puneţi şi pe mine, deoarece de 20 de ani sunt 

preşedinte la asociaţia de proprietari?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Doamna Georgeta Cristea, în acest moment este şef interimar în 

cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, este economist la bază, a fost auditor în primărie. Este o 
persoană în care am încredere şi cu care am lucrat foarte mult în 
transformările care încep să se vadă atât în primărie cât şi în oraşul Buzău. 
A treia persoană este domnul Faustin Doru, cu experienţă deosebită în 
mangement, la poştă, fiind şi director.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Şi ce îl recomandă? Întreb, nu vreau să mi-o luaţi în nume de rău, 

deoarece această societate se subordonează Consilului Local. Este drept, 
că până la urmă, dumneavoastră, ca şi primar al municipiului Buzău, 
împreună cei doi viceprimari şi aparatul de specialitate să dirijaţi lucrările, 
dar totuşi atunci când şi noi ne dăm votul, ar trebui să fim la un moment dat 
întrebaţi, dacă este în regulă ca anumite persoane să ajungă sau nu acolo. 
Nu este suficient ca doar dumneavostră să vă placă. Este foarte bine că îi 
recomandaţi, dar într-un consiliu de administraţie, de regulă Consiliul Local 
trimite oamenii.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Asta s-a şi întâmplat. Încercăm să propunem nişte oameni cu care 

putem să facem echipă şi mai ales să avem încredere în ei. Dacă nu există 
încredere, nu va exista nimic.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Aveţi încredere?” 
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Trebuie să am, dar în oamenii pe care eu îi propun. Credeti-mă, nu 

îmi este uşor nici în partid să propun nişte oameni. Încerc să aduc oameni 
cu care să putem face treabă în acest oraş.” 

Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Aş vrea să menţionez un lucru, fac parte din Comisia juridică, sunt 

secretarul Comisiei, am studiat foarte bine Ordonanţa nr. 109/2011 şi 
Legea nr. 111/2016, care aprobă Ordonanţa şi nu se încalcă niciun articol 
din lege. Ei sunt numiţi temporar pe o perioadă de patru luni.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Problema noastră a fost că nu am ştiut de listă.” 
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei: 
„Lăsaţi-mă să termin. Lista scurtă, se aprobă când va fi selecţia. Acum 

s-a făcut numirea unui interimat, care s-a făcut conform articolului 64^1. 
Lista şi selecţia se va respecta după cele patru luni, exact cum spune 
Ordonanţa. Nu am încălcat absolut nimic. Eu când vin la comisie mă şi 
documentez, nu vin doar să fac act de prezenţă.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Maxim patru luni.” 

   
Domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei:  
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.  
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de 

validare, anunţă rezultatul votului secret privind numirea provizorie a unor 
membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" 
S.R.L Buzău:  

 
Faustin – Doru Scîntei: 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 2 abţineri, 

1 vot anulat.  
Silviu Nicoară: 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri, 1 vot 

anulat.  
Georgeta Cristea: 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 2 abţineri, 1 vot 

anulat.  
 
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 Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, supune 

atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
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Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 237/2016 privind apobarea 
transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str. col. Ion 
Buzoianu, nr. 109; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 
voturi pentru. 

 
X X X 

 
În încheiere, domnul consilier Murguleţ Vasile, preşedintele şedinţei, 

declară închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru participare. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) 

exemplare, spre cele legale.  
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
     consilier Murguleţ Vasile 
 
 
 
 
 

    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
 Diana Mariana Pavel 
 


