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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 29 septembrie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1.296 din 22.09.2017, a fost convocată 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 21 consilieri din totalul celor 23 membri ai 
consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri Vasile Murguleţ şi Ioniţă Victor – 
Ştefan. 

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: 
- Muşat Nicolae, preot Biserica Sfântul Spiridon; 
- Tacea Constantin, director general Regia Autonomă Municipală „R.A.M.” Buzău; 
- Gabriela Antonescu, director Direcţia de Asistenţă Socială Buzău;  
- Adrian Teodorescu, director Poliţia Locală a Municipiului Buzău; 
- Vasile Niţă, director Club Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău";  
- Andrei Sorina, proiectant; 
- 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; 
- Preda Anişoara, şef serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Garofiţa Iordache, şef birou Comercial Transporturi Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Şerban Emil, inspector în cadrul serviciului Administrare Fond Locativ, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Ceauşel Cristian - Ș tefan, consilier primar; 
- reprezentanţi mass-media locală; 
- alţi participanţi.  
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a fost adus la cunoştinţă publică în termen legal 

de către doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, prin intermediul presei locale şi 
pagina de internet şi cuprinde: 

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2017; 

2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile 
de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu 
personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău 
pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
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3.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului 
Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  “Compania de Apă” S.A. 
Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 
17.10.2017; 
         4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor administraţiei publice locale ale 
municipiului Buzău în litigiile cu personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Buzău precum şi în alte litigii; 

5.- proiectul de hotărâre privind numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual 
de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării Societăţii Comerciale  "AQUAFOR" S.A. 
Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre privind organizarea Festivalului “Toamna Buzoiană” în perioada 
04 – 08 octombrie 2017;  

7.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", precum şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 231/03.08.2017; 

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu Asociaţia Clubul Sportiv GTC Motorsport în vederea finanţării şi realizării în comun a 
proiectului de interes public local GTC Trophy 2017, 12 – 15 octombrie 2017; 

9.- proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu S. C. King Promotion S.R.L. în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de 
interes public local Gala de box profesionist, 30 octombrie – 03 noiembrie 2017; 

10.- proiectul de hotărâre privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din 
funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe Târguri şi 
Oboare " S.A. Buzău; 

11. - proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de 
administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe Târguri şi Oboare " S.A Buzău; 

12.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al 
Municipiului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Vintilă - Vodă, judeţul Buzău în vederea 
cofinanţării serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Vintilă Vodă; 

14.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunelor Vîlcelele şi Bozioru, judeţul Buzău, 
prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"; 

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare locuri de joacă în 
municipiul Buzău”; 

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire platforme îngropate pentru 
deşeuri menajere în municipiul Buzău”; 

17.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor locale de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de 
consumatori (populaţie, agenţi economici/instituţii publice), practicate de Regia Autonomă 
Municipală "RAM" Buzău; 

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi 
deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în 
municipiul Buzău; 
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19.- proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport 
NICO DNR CORNEL  S.R.L.;  

20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea 
privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau 
casării acestuia; 

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate 
în proprietatea privată a municipiului Buzău; 

22.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale 
Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi 
activităţi de binefacere; 

23.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în 
municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7; 

24.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 60950 
situat în municipiul Buzău, tarlaua 19; 

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, 
cartier Micro 3, bloc E1 parter;  

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8; 
  27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 25; 

28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire 
sediu firmă, prestări servicii şi împrejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, municipiul Buzău, judeţul 
Buzău; 

 29.- alte probleme ale activităţii curente. 
 

X X X  

 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt deschise de 

doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, care anunţă că şedinţa este legal 
constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 1.296 din 22.09.2017, apoi anunţă 
cvorumul şedinţei care este de 21 consilieri prezenţi din 23 consilieri în funcţie.  

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării plenului 
consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 05 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 21 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Buzău din data de 05 septembrie 2017 în forma prezentată. 

În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău adresează 
rugămintea domnului Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei. 

X X X  

 Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:   
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi au fost introduse şapte proiecte de 

hotărâre suplimentare, după cum urmează:  
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1.- proiectul de hotărâre de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice “GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI 
ȘAPTE PITICI" - CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, 
apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 
Operaţiunea B - Clădiri publice”; 

2.- proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea 
B - Clădiri publice; 

3.- proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C5 (Internat)”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice; 

4.- proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C4 (Ș coala Veche şi 
Ș coala Nouă)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de 
Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 
Operaţiunea B - Clădiri publice;  

5.- proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 - CORP C1, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea 
B - Clădiri publice; 

6.- proiectul de hotărâre privind retragerea municipiului Buzău, în calitate de membru 
fondator prin Consiliul Local, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sărata 
Monteoru"; 

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, 
prin Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"; 
 

X X X  

 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea de zi cu 
completările aduse care este adoptată cu 21 de voturi pentru. 

 
X X X 
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Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017; 
 
 Domnul consilier Hudiţoiu Bogdan – Florin: 
 „Stimaţi colegi, în calitate de consilieri locali, participăm cu toţii la consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul nostru la care suntem fiecare arondaţi. 
La un asemenea consiliu de administraţie, la Colegiul Tehnologic „Meserii şi Servicii”, mi-a fost 
adus la cunoştinţă o problemă, privind acoperişul clădirii. Această problemă s-a agravat odată 
cu ultimele evenimente meteorologice ce au avut loc. Mai exact, apa a început să se infiltreze, 
deteriorând astfel exteriorul, cât şi interiorul clădirii. Propunerea mea pentru dumneavoastră 
este să găsim o sursă de finanţare pentru aceştia, şi să le alocăm cu această rectificare 
bugetară o sumă de bani, pentru ca această problemă să fie remediată.”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 „Care este suma?” 

Domnul consilier Hudiţoiu Bogdan – Florin: 
 „300 de milioane de lei vechi.” 

Doamna Gâlcă Amalia, şef serviciu Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău: 

„Se va modifica anexa nr. 1a.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 

 „A fost o chestie neprevăzută. Am avut în vedere solicitările de la şcoli. Aceasta a scăpat. 
Putem lua din altă parte. Noi suntem de acord ca primărie cu această rectificare.” 

Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin: 
 „Aş avea o adăugare. La Grădiniţa nr. 4, avem pe perioada de iarnă, fiind una dintre cele 
mai mari ca şi suprafaţă ocupată, avem cheltuieli foarte mari de întreţinere cu încălzirea. Propun 
să găsim o soluţie tehnică pentru a înlocui, pentru a pune repartitoare, nu ştiu, nu sunt de 
specialitate, să găsim o soluţie tehnică pentru a reduce cheltuielile care se ridică la o sumă 
destul de consistentă în fiecare lună de iarnă, ţinând cont şi de faptul că sunt 5 luni pline de 
iarnă, avem cheltuieli destul de mari la această grădiniţă. În alte părţi s-au găsit soluţii, vă rog să 
încercăm să găsim şi aici, domnule primar.” 
 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 „O să fac propunerea. Avem un studiu pe eficienţă energetică făcută pe toate şcolile şi 
grădiniţele din municipiul Buzău. La rectificarea din luna octombrie, în funcţie de banii pe care îi 
avem o să venim cu nişte propuneri. Atât vă spun, dacă s-ar înlocui toate centralele termice, 
dacă s-ar introduce centrale termice la toate şcolile şi grădiniţele din municipiul Buzău, 
amortizarea ar fi făcută cam în două luni. Aveţi dreptate, aşa este. Vom studia în luna octombrie 
nu doar situaţia de aici. Dacă avem ceva bănuţi acolo unde avem o situaţie foarte proastă şi 
avem şi o clasificare a tuturor şcolilor şi grădiniţelor în funcţie de consumurile energetice vom 
veni să rezolvăm, una, două, trei probleme în funcţie de banii pe care o să îi avem disponibili în 
luna octombrie. Vom studia până atunci, iar la şedinţa de consiliu local de luna viitoare o să 
venim cu nişte propuneri în acest sens.” 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
 „Supun la vot amendamentele făcute de colegii noştrii. Cu 21 de voturi pentru, 
amendamentele au fost adoptate.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

 

X X X 
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Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de 
administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate 
juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul 
şcolar 2017 – 2018; 

Domnul consilier Vlad George – Aurelian: 
„Aş dori să fac un schimb cu domnul consilier Barbu Ion. Eu să mă duc în locul dânsului 

la Grădiniţa Cei Şapte Pitici din consiliul de administraţie, iar dânsul să treacă în locul meu.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Atât timp cât în anexe sunt prinşi toţi consilierii, aceste mici modificări se pot face pe tot 

parcursul anului de comun acord.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Mai am o rugăminte, reprezentantul primarului la Şcoala nr. 11, domnul Andronache 

Gheorghe doresc să-l înlocuiesc.”  
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Toate aceste modificări se vor putea face atât ulterior, cât şi în consiliu. Ca procedură 

aşa s-a obişnuit.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Îl facem acum.” 
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău: 

„Îl facem acum, de ce să amânăm.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Pe domnul Andronache Gheorghe să-l înlocuim cu doamna Lungu Emilia.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Se mai consemnează schimbul între cei doi consilieri, între domnul consilier Vlad 

George – Aurelian şi domnul consilier Barbu Ion.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse, care este adoptat cu 21 voturi 
pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  “Compania de Apă” S.A. Buzău, 
pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017; 
 

Domnul consilier Barbu Ion:  
„Pentru că tot avem aici Compania de Apă, de discutat pe acest subiect, de ce nu 

adoptăm o hotărâre de Consiliu Local, dacă am considerat că este necesar pentru a elimina 
plata taxei pe apa meteorică?” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu au trecut cele 30 de zile. Este în dezbatere publică. Nu au expirat cele 30 de zile 

lucrătoare.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„30 de zile lucrătoare. S-a modificat legea. 45 de zile calendaristice.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 



 

 

7 

 

„Numai la acest lucru mă gândesc. În luna octombrie va intra 100%.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi o abţinere (Ionescu 
Constantin). 

 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Abţinere înseamnă tot vot împotrivă. Are voie să voteze dacă lucrează acolo?” 
Domnul consilier Ionescu Constantin:  
„Nu. Am solicitat să nu votez şi mi-a spus de la doamna secretar că trebuie să mă abţin.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Lucrează în companie.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Prefectura aşa a spus în şedinţă, acum trei luni. Există posibilitatea abţinerii şi trebuie să 

se abţină cel care nu doreşte să voteze. Doamna Pavel Diana şi cu cealaltă doamnă de la 
Prefectură.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Abţinerea înţeleg că tot vot este.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Este participare la vot. Este altă treabă.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Participă la vot, dar se abţine. Este prezent, deci participă.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Îl numeri şi pe cel care se abţine.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Principiu de a trece un proiect de hotărâre, principiu după care funcţionăm ca şi Consiliu 

Local, abţinerea este vot împotrivă. Doar voturile cu “DA” trec, şi promovează o hotărâre de 
consiliu.” 

Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Normal, dar dacă nu ai cvorumul?” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Esenţa consiliului este să trecem proiectele.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„În primul rând, esenţa să funcţionezi normal, să ai cvorum şi pe urmă începi să 

numerotezi.”   

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Buzău în 
litigiile cu personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte 
litigii; 

 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„La acest proiect de hotărâre, eu sunt în litigiu cu primăria municipiului Buzău şi nu voi 

participa la vot. A fost o discuţie cu Prefectura. Permiteţi-mi să nu ies din sală ca să nu particip 
la vot, deoarece am şi calitatea de preşedinte. Dar în această situaţie şi votul de abţinere este 
tot împotrivă. Nu pot să votez împotrivă, pentru că acest conflict de interes, că nu aş vrea să fiţi 
reprezentant împotriva mea de un avocat şi nici pentru că nu pot să votez împotriva mea. Eu nu 
voi participa la vot. Numărul de consilieri la vot va fi mai puţin cu unu, va fi 20.” 
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Domnul consilier Ionescu Constantin:  
„Domnule preşedinte, domnule primar, ne propuneţi un proiect de hotărâre prin care 

doriţi să achiziţionaţi încă 1,3 miliarde de lei, servicii juridice, peste cele 5 miliarde pe care 
colegii mei le-au aprobat în urmă cu două luni de zile. Nu ştim pe ce au fost cheltuiţi şi data 
trecută domnul consilier Florescu Constantin a cerut acest lucru şi nu aţi făcut această 
precizare. Care este situaţia proceselor cu Poliţia Locală, stadiul lor şi pe ce au fost cheltuiţi 
aceşti bani. Pe lângă faptul că aţi dorit de la începutul mandatului o economie la bugetul local, 
prin darea afară a celor 323 de poliţişti, nu am constatat doar anumite lucruri care au împovărat 
bugetul municipiului Buzău. Cu minus 2 milioane de euro, venituri pentru neîncasarea 
contractelor pe care Poliţia Locală le avea pentru pază şi ordine publică la şcoli şi grădiniţe 
unde presta aceste servicii. Alte milioane de euro pe care le cheltuiţi din bugetul primăriei pentru 
taxa firmelor private de pază, plătind în acelaşi timp şi poliţia locală, deoarece procesele au fost 
pierdute în instanţă. Aţi aprobat în urmă cu două luni de zile 5 miliarde pentru consultanţă 
juridică pentru care nu ştim ce s-a întâmplat cu acele procese. Mai mult, aţi tăiat norma de 
hrană a poliţiştilor locali pe motiv că nu aveţi bani la bugetul local şi pe bună dreptate constatăm 
că lucrurile stau altfel. Mai mult, fiecare dintre noi ca şi consilier local am fost citaţi şi în instanţă 
pentru a plăti daune morale de 2.600 de lei pentru fiecare persoană, pentru pierderea acestor 
procese în instanţă. Vă rugăm să faceţi precizările necesare, deoarece eu nu voi vota acest 
proiect de hotărâre în condiţiile în care nu ştim pe ce se cheltuiesc banii.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Haideţi să plecăm de la chestia cu Poliţia Locală. Povestea o spun de fiecare dată şi 

este aceeaşi, deoarece acesta este adevărul. În prima zi de mandat am avut Curtea de Conturi 
care mi-a spus că încalc legea şi să iau măsuri. Aceste măsuri au fost de a veni cu o nouă 
organigramă, printr-o hotărâre de Consiliu Local, care a fost aprobată, am avut avizul de la 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, avizul de legalitate de la Prefectură şi a 29-a zi după 
ce am dat preaviz a venit acea suspendare. Repet, procesul nu s-a judecat pe fond. Trebuia 
neapărat să asigurăm paza la şcoli, fapt pentru care s-a demarat de fiecare şcoală în parte 
licitaţii pentru achiziţia serviciilor de pază la fiecare şcoală. Plenul Curţii de Conturi a României a 
dat la DNA Ploieşti să se recupereze cei 11 milioane de euro, salariile plătite, consideră 
dumnealor ilegal până în 30 iunie 2016. Faţă de această situaţie judecaţi dumneavoastră ce 
trebuia să fac eu. Revenim acum la ceea ce aţi spus legat de serviciile de asistenţă juridică. În 
acest moment sunt procese în curs, o să vă prezint săptămâna viitoare, vineri am întâlnire cu 
această firmă de avocaţi din Bucureşti să-mi prezinte ce s-a întâmplat până acum. Banii nu au 
fost consumaţi, deoarece procesele au început aşa cum se ştie din luna septembrie. A fost 
vacanţă parlamentară şi în timpul vacanţei abia am reuşit să predăm acele dosare. În acest 
moment s-au mai adunat încă 200 de dosare şi mai avem doar un singur jurist. Din această 
cauză am solicitat acest lucru, pentru că nu ne mai putem prezenta în nici o instanţă. Doamna 
juristă care a reţinut 3 dosare cu poliţia locală, fără să mă informeze şi nu s-a prezentat la 
Curtea de Apel Ploieşti şi s-a pierdut procesul acolo, a doua suspendare pe a doua hotărâre de 
Consiliu Local, am mutat-o pentru a aduce o contribuţie la rezolvarea celor 680 de dosare pe 
Legea 10, legea restituirilor, sper să facă treabă mai bună acolo. Aceasta este băgată şi în 
comisia de disciplină pentru indisciplină. Am reuşit să mai angajăm un jurist. Este vorba de şeful 
compartimentului juridic de la IPJ Buzău, domnul Eduard Pistol, care de luni va fi angajatul 
nostru. Mai avem două funcţii de asistent, început de carieră, deoarece am pus întrebarea la 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi ne-au spus că dacă avem funcţii care coincid în 
cele trei organigrame, respectiv organigrama pe care am găsit-o în primărie şi celelalte două 
organigrame care au fost suspendate prin suspendarea hotărârilor de Consiliu Local, putem 
angaja. Am găsit această soluţie, este un tip care are cele mai multe procese câştigate la nivel 
naţional dintre toate IPJ-urile. Mi-a făcut o impresie bună, am insistat să îl angajez. Am reuşit să 
convingem inclusiv Ministerul de Interne, doamna ministru, domnul Pantazi Laurenţiu, domnul 
Bogdan Despescu, că aici este cu program special. Am reuşit să detaşez această persoană, 



 

 

9 

 

sper să îmbunătăţim ceva mai mult decât până acum. Banii nu sunt cheltuiţi aiurea, trebuie să 
ne apărăm. Pierderile pot fi mult mai mari. Dumneavoastră ştiţi foarte bine acest lucru, vreţi să 
ne ţineţi conferinţa de presă şi să ne ţineţi ocupaţi. Este dreptul dumneavoastră, vă mulţumesc.” 

Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Propun să amânăm acest proiect de hotărâre, din următoarele motive: eu am făcut 

minime verificări, nu avem o explicaţie de ce aceste procese nu au fost preluate de firma pe 
care a angajat-o primăria. Am întrebat, nu se ştie cine a ales dosarele. Cine le-a ales? Care se 
duc la firmă, care rămân la jurişti. M-am uitat din nou pe hotărârea în care am aprobat. Spune 
foarte clar, procesele rezultă din raporturile Curţii de Conturi. Primul proces care a recurs din 
raportul Curţii de conturi a fost cu poliţiştii locali. Procesele erau cunoscute, de notorietate, cu 
sume foarte mari. De ce nu s-au ales până acum? De ce trebuie să facem noi încă o cheltuială 
bugetară?.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Între timp au apărut şi alte procese tot cu Poliţia Locală.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Poliţia Locală a fost de la început.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Productivitatea este foarte mare. Au mai apărut alte procese pe urmă. Vă rog frumos, 

domnilor, doamnă consilier să votaţi pentru. Situaţia este deosebită, pierdem bani în continuare. 
Acolo nu este prevăzută numai Curtea de Conturi, sunt şi alte situaţii din Direcţia Economică, 
pentru că suntem în foarte multe situaţii atingem prescrierea. Nu mai putem să recuperăm acele 
sume. V-am dat un raport atunci caz cu caz, aţi fost informat fiecare dintre dumneavoastră 
despre ceea ce avem acolo foarte concret. Domnul consilier Florescu are altă părere. O 
respect, dar nu sunt de acord cu ea.” 

Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Foarte bine. Cum aţi ales procesele?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Eu am de apărat această primărie, mai avem un singur jurist.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Cine a ales procesele?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Eu am ales procesele.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Perfect. Foarte bine.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Pentru că mă simt în pericol şi puneţi şi dumneavoastră în pericol această primărie.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Poliţia Locală de ce nu aţi ales-o? De ce aţi trecut-o pe listă?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Cu Poliţia Locală mai avem şi alte procese după acea dată, iar o doamnă juristă care se 

numeşte Mariana Başturea a ţinut trei dosare şi nu ni le-a dat. Am aflat cu surprindere că le-a 
ţinut la dânsa, drept pentru care sunt nevoit ca primar să iau măsuri. Am şi luat deja, ca primă 
măsură am mutat-o să se ocupe numai de dosarele pe Legea 10. Aceasta este problema. Şi 
acele dosare au plecat la firma de avocaţi. S-a reuşit ca la ultimul termen la care a fost şi 
doamna Radu, să se obţină un nou termen în luna octombrie. Practic doar un singur proces la 
care această doamnă nu s-a prezentat, fără să mă informeze ca primar.” 

Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Am o nedumerire ca şi consilier local, stimaţi colegi. Dacă primăria va fi apărată sau nu 

va fi , depinde de noi acum, de un birou de avocatură, dar pe noi cine ne apără? Noi votăm 
pentru primărie şi pentru domnul primar, dar pe noi cine ne reprezintă în instanţă? Dacă vom 
pierde, ne ajută primăria cu bani?”  
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Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Primarul conform legii trebuie să dea o decizie şi să stabilească o persoană ca să ne 

reprezinte. Nu a dat nici până în acest moment.” 
 
 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Noi suntem ai nimănui, primăria trebuie apărată, şi primarul, pentru că este iniţiatorul 

acestor proiecte de hotărâri. Fiecare dintre noi a votat după propria conştiinţă la momentul 
respectiv, dar uitaţi în ce situaţie am ajuns. Eu cred că noi vom fi buni de plată.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Eu nu cred treaba asta, pentru că nu cred.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„N-am de ce să fiu optimist, domnule primar.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Bun, e în regulă.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Au fost alte cazuri în ţară în care consilierii locali au plătit din propriul buzunar.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Propuneţi persoana. Mai avem o singură persoană, un singur jurist. Dacă este legal să 

fiţi apăraţi de firma de avocatură, o facem. Nu avem nici un fel de problemă.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Aveţi mai multe persoane care au studii juridice. Legea spune, nu neapărat jurist, studii 

juridice. Lăsaţi-mă pe mine să fac o propunere.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În regulă.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Eu nu am nevoie decât de cineva numit de la dumneavoastră şi restul fac eu.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„În regulă. Nu vreau să fac mişto acum. Avem o mulţime de poliţişti locali care au făcut a 

doua facultate, dreptul şi o să vă dau lista cu toţi poliţiştii locali, inclusiv cu Viorel Dima, care 
este tot fost poliţist local. Îl dau ca să-l instruiţi.  

Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Daţi-mi un poliţist din ei. La mişto vă pricepeţi.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu, sunt singurele persoane cu studii juridice care mai sunt în primărie.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Daţi-mi un poliţist din ei, desemnat.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Alege-ţi dumneavoastră unu că sunteţi cel mai în măsură.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Desemnaţi-l.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă dau lista cu toţi juriştii din primărie şi vă alegeţi unul de aici.” 
 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Foarte bine. Mi-o comunicaţi pe mail şi aleg eu unu, după care dumneavoastră să daţi 

dispoziţie. Nu am nevoie decât să-mi facă munca de secretariat şi să mă reprezinte formal. Nu 
am voie să mă duc eu.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este în regulă. Doamna Radu vă rog să-mi daţi toată lista cu toţi juriştii din primărie 

pentru a o înmâna oficial luni domnului Florescu.” 



 

 

11 

 

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Pentru ca un jurist să reprezinte o persoană juridică, o autoritate deliberativă el trebuie 

să fie consilier juridic. Să fie înscris în tabloul consilierilor juridici, altfel nu va putea pune 
concluziile instanţei, nu va putea face apărări.” 

Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu. Ne uităm în legea administraţiei, acolo spune să aibă vechime juridică, sau să aibă 

vechime juridică. Mai citim împreună.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Da, citim.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă rog frumos să o dăm pe doamna Başturea atunci, care are vechime, are studii.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Propun ca în luna octombrie să se stabilească o persoană.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu, luni.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu stabilim noi. Domnul primar trebuie să dea o decizie ca să ne reprezinte în procese.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Doamna Mariana Başturea.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre. Cu 20 de voturi împotrivă şi un vot 

pentru, amânarea proiectului de hotărâre a fost respinsă.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vă rog să nu se amâne.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Domnule preşedinte, ascultaţi-mă puţin, am rămăs stupefiat. Înţeleg că aţi trecut la vot 

prea repede, dar eu am rămas interzis. Acolo unde este implicată partea administrativă din 
conducerea acestei primării, găsim întotdeauna soluţii şi oameni. Acolo unde Consiliul Local 
trebuia reprezentat de cineva, a uitat să se prezinte, un consilier juridic. Până la urmă cine 
controlează activitatea acestor oameni din primărie să răspundă. În momentul de faţă, nu am 
discutat cu colegii, dar sigur nu vom mai aproba nimic din ceea ce înseamnă cheltuieli, sau în 
legătură cu aceste litigii dintre primărie şi diferite entităţi. De asemenea, nu vom mai fi de acord 
niciodată să aprobăm/adoptăm proiecte de hotărâri de consiliul local care au o problemă 
juridică. Atât timp cât noi astăzi ne trezim într-o situaţie pe care nu o pot înţelege. Cum este 
posibil să spui în şedinţa de Consiliu Local că o persoană a uitat să se prezinte la procesul 
intentat de Poliţia Locală, în condiţiile în care noi ca şi Consiliu Local de bună credinţă am fost 
de acord să aprobăm acele proiecte care nu au fost iniţiate de noi. Ce demonstrează acest 
lucru? Ca suntem priviţi, noi, ca şi consilieri locali ca o masă de manevră, ca o unealtă de care 
se foloseşte cineva. Vă rog frumos să consemnaţi în acel proces verbal, ca să treacă acest 
proiect, că suntem de acord cu promovarea acestui proiect cu condiţia ca şi noi, Consiliul Local 
să avem aşa cum cere legea un consilier juridic. Că este persoană sau entitate care să ne 
reprezinte interesele ca şi Consiliu Local în litigiile cu terţele.” 

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Îmi permiteţi o precizare. Domnul primar nu a spus că a uitat să se prezinte.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Aşa a spus.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„A spus că nu s-a prezentat.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin:  
„Nu era în sarcina de serviciu?” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
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„Era în atribuţiile ei.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Atunci afară. Afară deoarece noi astăzi, aşa cum spunea şi domnul consilier Lazăr Iulian 

– Sorin suntem în situaţia să plătim ceva, pentru că noi având secretar cu studii de specialitate 
care trebuia să ne tragă de mână atunci când noi ridicăm mâna, sau am ridicat mâna pentru un 
proiect sau altul. Trebuia să ne spună că greşim când adoptăm acest proiect. Este foarte uşor 
să pui în cârca unui Consiliu Local, din dorinţa de a face bine, poate. Dar uitaţi unde se ajunge. 
Noi ca şi Consiliu Local înţelegem întotdeauna să promovăm interesele primăriei. Să facem 
cumva ca lucrurile să meargă bine. Nu vom fi din opoziţie niciodată împotriva proiectelor iniţiate 
de primărie dacă ele sunt cu tentă în interesul cetăţeanului, dar ne trezim astăzi cum spunea şi 
domnul Lazăr Iulian – Sorin, datorită neprezentării unei persoane în instanţă să plătim. Să 
plătim pentru faptele cui? Ale noastre? Este responsabilitatea noastră sau este 
responsabilitatea celor care trebuia să ne reprezinte. Vă rog frumos să luaţi decizia ca acea 
persoană să plece din această primărie.” 

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Vă rog să-mi permiteţi să vă răspund.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Eu am cerut ceva, vreau să consemnaţi şi vreau ca domnul primar sau dumneavoastră 

în şedinţa următoare să ne informaţi ce aţi făcut cu persoana care trebuia să ne reprezinte. În 
nici un caz să nu mai fie în primărie.” 

Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Este deja în comisia de disciplină.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Chiar dacă este în comisia de disciplină asta nu înseamnă că o scuză.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„V-am răspuns la întrebare. Nu înseamnă scuze sau altceva. Aţi întrebat ce măsuri s-au 

luat. Domnul primar a luat deja măsuri pentru a o băga în comisia de disciplină.  
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Haideţi să depăşim acest moment. Am convenit împreună că în luna octombrie se va 

stabili şi cum putem fi noi, consilierii reprezentaţi şi tot în următoarea şedinţă la propunerea 
dumneavoastră executivul primăriei ne va spune situaţia.” 

Domnul consilier Barbu Ion:  
„Să aibă proiect.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu, luni am spus că vă dau un consilier. Aşa a spus domnul Florescu.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Pe doamna Başturea care este propusă să fie sancţionată.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Exact.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Şi atunci ce am rezolvat. Doamna Başturea trebuie să plece.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Domnule Barbu este singura persoană.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Pierdem procese, am ajuns de râsul lumii.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Un funcţionar public nu poate fi dat afară, luat de urechi şi gata ieşi afară. Există o lege.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Aşa este.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Dumneavoastră aţi spus să zboare. Nu poate chiar aşa.” 
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Domnul consilier Barbu Ion:  
„Pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Nu poate “să zboare” la figurat vorbind.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Un funcţionar public nu este mingea dumneavoastră de ping-pong.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Dar Consiliul Local este mingea dumneavoastră de ping-pong?” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Nicidecum.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Pentru că dumneavoastră sunteţi cea care a girat proiectele de hotărâri.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Da şi dumneavoastră aveţi posibilitatea legală să aprobaţi încredinţarea de servicii 

juridice.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Da nu trebuie să ţineţi sub preş lucrurile care trebuiau să ne vizeze şi pe noi.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Nicidecum.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Din moment ce nu faceţi nimic.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Poate dumneavoastră sunteţi în necunoştinţă de cauză.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„De acord, poate nu cunosc legislaţia. Dar dumneavoastră care o cunoaşteţi de ce nu 

faceţi ceea ce trebuie.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Eu am făcut exact ceea ce a trebuit.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Nu aţi făcut.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Ba da.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Pentru a doua oară propun să depăşim acest moment.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin:  
„O întrebare. Domnule primar, aţi spus că nu s-au cheltuit acei 5 miliarde care au fost 

aprobaţi acum 2 luni. Dacă nu s-au cheltuit, de ce este necesară o nouă aprobare.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Pentru că au fost un număr de dosare acolo, care au fost şi care sunt în curs. Au fost 

predate acestei firme de avocaţi din Bucureşti.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Şi pe care le-aţi ales dumneavoastră.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„S-a ales pe SEAP.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu, repartizarea dosarelor cum s-a făcut. Pe SEAP s-a ales firma.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Da, am ales în funcţie de ce a votat Consiliul Local.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„În funcţie de complexitatea dosarelor. Ce am votat noi? Noi am votat en-gros. Haideţi să 

fim serioşi.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„V-am dat lista cu toate dosarele. Le-a avut fiecare consilier.” 
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Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Am o propunere. Sunt de acord să votăm acest proiect de hotărâre, dar să fim apăraţi 

de firma de avocatură care va câştiga pe SEAP.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Dacă este legal, sunt de acord. Spuneţi doamna Radu.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Dacă nu, eu nu sunt de acord să votez acest proiect de hotărâre.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Îl aveţi pe domnul preşedinte.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Eu în principiu nu sunt de acord să suplimentăm această sumă. Nu sunt de acord.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Se va face pe alţi bani evident.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu se justifică.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Dar este legal ca firma să ne reprezinte şi pe noi?” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Bineînţeles că este legal. Dar nu vedeţi cine alege dosarele şi cine face propunerile. 

Degeaba votezi.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Să fie menţionat în proiectul de hotărâre că firma care va câştiga licitaţia ne va 

reprezenta pe noi, Consiliul Local în litigii.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Este o mare cursă. Nu este normal.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Eu cred că pentru această decizie, din experienţă o spun, pentru a fi reprezentaţi avem 

nevoie de un proiect de hotărâre separat, individual.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu a fost un proiect de hotărâre care a fost retras la propunerea prefectului? Nu vă 

aduceţi aminte? A fost.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Da.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Când s-a oferit domnul consilier Florescu şi Prefectura a spus că este ilegal.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Nu ne rămâne decât varianta fiecare se apără singur.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„E ilegal să vă reprezinte domnul Florescu. Asta a spus Prefectura.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Doamna secretar, ne poate reprezenta o altă societate.”  
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Vă poate reprezenta.” 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Bun, societatea asta să ne reprezinte.” 
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:  
„Staţi puţin. Dacă domnul Florescu nu a putut legal, să ne reprezinte, de ce poate o 

firmă?”  
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Nu discutăm acum în cadrul acestui proiect de hotărâre.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
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„Nu are nici o legătură cu conflictul de interese.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Poate fi adoptat amendamentul, iar Prefectura îşi va da avizul de legalitate sau nu.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„Eu mă duc singur să mă apăr. Nu mai am nevoie.” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„Este necesar un proiect separat. Chiar şi reglementările sunt diferite.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Este a treia oară când vă rog să depăşim acest moment. Vă rog frumos, dacă tot aţi 

votat trei luni de zile, haideţi să fim şi pragmatici. Propun ca pentru luna octombrie, pentru 
şedinţa lunii octombrie, executivul primăriei să facă toate diligenţele cu Prefectura pentru a găsi 
cea mai bună soluţie să fim reprezentaţi şi să avem asistenţă juridică noi toţi consilierii. Şi să 
existe un proiect de hotărâre individual cu casă de avocatură pentru a fi reprezentaţi. Propun ca 
să trecem mai departe. Sunteţi de acord cu această propunere?” 

Domnul consilier Bănică Nicu- Liviu:  
„Dar de ce nu putem merge cu o extraordinară săptămâna viitoare?” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Este imperativ necesară, când este reprezentarea noastră?” 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
„În 18 octombrie.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Doamna Cristea, când se fac cele 30 de zile lucrătoare, că are dreptate domnul Bănică.” 
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
„Pe 13 sau 14 octombrie.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Haideţi să le punem pe toate, pentru a vota şi apa.” 
 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Amendamentul domnului consilier Florescu Constantin de a se amâna acest proiect a 

fost respins.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă (Florescu 
Constantin) şi o abţinere (Ionescu Constantin). 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual de 
Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării Societăţii Comerciale  "AQUAFOR" S.A. 
Buzău; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 
 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind organizarea Festivalului “Toamna Buzoiană” în perioada 04 – 08 
octombrie 2017; 
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 Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 „Domnule primar aş vrea să ne spuneţi atât nouă cât şi buzoienilor în ce constau cele trei 
miliarde de lei cheltuite pentru toamna buzoiană. Bănuiesc că pentru susţinerea producătorilor, 
pentru a-şi putea vinde mai ieftin produsele?”  

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Acest târg încearcă să fie sau să reînnoade o tradiţie la Buzău, sărbătoarea recoltei este 

în toate ţările civilizate. A fost o tradiţie şi încercăm să reînviem şi această tradiţie la Buzău. 
Cheltuielile sunt legate atât de invitarea unor personalităţi ale muzicii populare româneşti şi 
buzoiene. Partea de publicitate pentru că lumea trebuie să ştie că este un eveniment deosebit 
şi să reîncercăm dacă vrem să reînviem tradiţia şi să facem inclusiv o educaţie atât a tinerei 
generaţii cât şi a ne hrăni sănătos cu produsele realizate în principal în judeţul nostru. Cam 
acestea ar fi problemele.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi o abţinere (Ionescu 
Constantin). 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", precum şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 231/03.08.2017; 

 
Doamna Cristea Georgeta, şef serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională: 
„Am de făcut o precizare. Domnilor consilieri aveţi acest proiect de hotărâre pe ordinea de 

zi şi pe 27 septembrie când materialele erau deja transmise către dumneavoastră, domnul 
George Cristian Ciubotaru numit de dumneavoastră prin Hotărârea nr. 231 în Comitetul director 
şi-a prezentat demisia şi îl înlocuieşte doamna Lazăr Tamara Raluca. Am rugămintea să se 
cuprindă încă la art. 1 din Hotărâre, să se mai cuprindă un alineat în sensul următor: Alineatul 
(1) al articolului 4 din Hotărârea nr. 231/03.08.2017 se modifică  la ultima linie şi va avea 
următorul cuprins: „Se numesc în calitate de membri în Comitetul Director: 
         - Tamara - Raluca Lazăr cu domiciliul în str. Depozitului nr. 25, sat Mărăcineni, comuna 

Mărăcineni, judeţul Buzău.” Aceasta este singura modificare pe care am introdus-o şi în 
expunerea de motive şi în raport şi avem aici demisia domnului Ciubotaru şi pentru doamna 
Lazăr solicitarea de numire. Aceasta era completarea. Nu am venit pe suplimentar cu un proiect 
deoarece nu era normal având deja o hotărâre de modificare a hotărârii nr. 231 să venim cu 
două proiecte de modificare a unei hotărârii în aceeaşi şedinţă.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Domnul Ciubotaru vrea să treacă la munca de jos, în sensul să preia partea de tenis de 

masă.” 
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Vrea să preia secţia de tenis de masă.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este profesionist în acest domeniu.” 
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Consideră că aportul lui pentru tenisul de masă buzoian este mult mai bun.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 
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X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 
Asociaţia Clubul Sportiv GTC Motorsport în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului 
de interes public local GTC Trophy 2017, 12 – 15 octombrie 2017; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu S. 
C. King Promotion S.R.L. în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes 
public local Gala de box profesionist, 30 octombrie – 03 noiembrie 2017; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din funcţia de 
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. 
Buzău; 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Care sunt criteriile de schimbare. Văd că se schimbă mereu membri în consiliile de 

administraţie.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Doamna Raluca a fost propusă mai devreme în proiectul de hotărâre pe care l-am 

votat.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„L-am întrebat pe domnul director, domnul August, interimar cred că este şi a spus care 

sunt realizările. Mi-a spus bine că am scăpat de această doamnă deoarece nu a fost eficientă 
cu nimic. Haideţi să îi cunoaştem şi noi pe cei pe care îi propuneţi dumneavoastră. Am înţeles 
că acum această doamnă şi-a dat demisia pentru că a pus-o directoare. PSD-ul a făcut-o 
directoare la Direcţia de Sănătate. Este juristă. Ştim cu toţii acest lucru , că a făcut parte din 
biroul electoral judeţean şi pentru a fi răsplătită o tot plimbăm. De ce facem noi lucrurile acestea 
şi nu punem oameni capabili în consiliile de administraţie. Nu este pentru prima dată când am 
spus aceste lucruri. Haideţi să găsim oameni capabili care să reprezinte, că până la urmă sunt 
societăţile primăriei, ale Consiliului Local. Să nu mai existe criterii politice, aşa cum ne vine 
nouă.” 

Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Aş vrea să fac o precizare. Doamna jurist a parcurs acea procedură de selecţie conform 

legii pentru consiliile de administraţie şi chiar a fost un jurist foarte competent în ceea ce 
priveşte consiliul de administraţie. Nu cred că domnul director a spus aşa ceva despre 
activitatea dânsei.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Da de unde ştiţi dumneavoastră? Nu aveţi încredere în cuvântul meu? 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Am încredere. Daţi dumneavoastră exemplu de litigiu sau orice problemă care a apărut 

în cadrul societăţii.” 
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Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Nu a fost numită directoare la Direcţia de Sănătate?” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Nu ştiu, nu am avansat-o eu. Nu intră în atribuţiile mele de serviciu.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Dar în biroul permanent judeţean a fost, este că aţi răsplătit-o?” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Nu pot să comentez acest lucru pentru că nu intră în atribuţiile mele de serviciu.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Haideţi să terminăm cu lucrurile acestea, să punem oamenii de la partid.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Mă refer doar la consiliile de administraţie.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Unde sunt mai mulţi bani, acolo îi puneţi. I s-au dat toate dosarele cu toate primăriile din 

judeţ acestei doamne. Pe ce criterii?” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Aş vrea să păstrăm tonul decent al acestei şedinţe.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Nu este corect.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Poate are dreptate domnul consilier, dar aici nu facem politică.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Aici nu este de politică. Este de normalitate.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Nu a început nici campania electorală.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Noi nu facem politică. Noi aducem o stare de fapt ceea ce se întâmplă în partid.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Ce treabă aveţi dumneavoastră cu partidul nostru? Fiecare cu partidul lui.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Nu este normal să vă impuneţi oameni decât dacă sunt profesionişti şi dacă îşi fac 

treaba.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Chiar sunt profesionişti.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Domnule consilier noi propunem să îi propuneţi dumneavoastră şi să-I şi promovaţi.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Nu. Aduceţi-ne şi nouă şi spuneţi-ne pe cine puneţi deoarece aceste societăţi sunt ale 

Consiliului Local, nu sunt ale PSD-ului.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Democraţia spune majoritate cu 5%.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Aţi văzut, au venit la şedinţă cârduri de pensionari cu trandafirul în mână că le daţi 1 

milion şi jumătate.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Nu este frumos ceea ce facem?” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Este foarte frumos, dar nu îi folosiţi.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Dar cum i-am folosit?” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
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„În campanii din 4 în 4 ani. Ştiţi dumneavoastră mai bine.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Fiind împreună în campanii amândoi, ştim foarte bine pe unde am fost şi unde i-am 

folosit. Nu aruncaţi peste masă.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:  
„Ar trebui să purtaţi o discuţie între patru ochi.” 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Tot votul este cel care decide, domnule consilier. Aceasta este democraţia.” 

 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.  
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, anunţă 

rezultatul votului secret privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din funcţia de 
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. 
Buzău: 

 
Doamna Alexandru Raluca Ecaterina: 20 de voturi pentru, două voturi anulate şi un vot 

împotrivă. 
 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Proiectul de hotărâre a trecut. Nu se supune la vot. La votul cu mâna este altfel decât la 

votul secret? Dacă este vot secret, el stabileşte rezultatul.” 
Domnul consilier Florescu Constantin:  
„A trecut.” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 

voturi pentru, două voturi anulate şi un vot împotrivă. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Cine este acest domn. Este aici, îl vedem şi noi. Vrem să-l cunoaştem.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău:  
„Vă pot spune au că este un tânăr de perspectivă, absolvent de Academia de Ştiinţe 

Agricole cu specializarea Siguranţa Alimentară. Este provizorie numirea, pentru câteva luni.” 
 

Domnul consilier Bârlă Fănică, 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 unui membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău: 

 
Domnul Musceleanu Alexandru - Mihail: 16 de voturi pentru, 2 voturi anulate, 4 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere. 
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărâre, este adoptat cu 16 de 
voturi pentru, 2 voturi anulate, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.  
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, anunţă 

rezultatul votului secret privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al consiliului 
de administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău: 

 
Domnul Dinu Ilie: 14 de voturi pentru, 2 voturi anulate şi 7 voturi împotrivă. 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 de 

voturi pentru, 2 voturi anulate şi 7 voturi împotrivă. 
 

X X X 
 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al Municipiului Buzău 
şi Consiliul Local al Comunei Vintilă - Vodă, judeţul Buzău în vederea cofinanţării serviciilor 
sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vintilă 
Vodă; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aderarea comunelor Vîlcelele şi Bozioru, judeţul Buzău, prin 
consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi o abţinere (Ionescu 
Constantin). 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului  de investiţii publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul 
Buzău”; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 
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X X X 

 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire platforme îngropate pentru deşeuri 
menajere în municipiul Buzău”; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.  

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori 
(populaţie, agenţi economici/instituţii publice), practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" 
Buzău; 
 

Domnul consilier Barbu Ion:  
„Pentru că îl avem pe domnul director aici şi presupun că dânsul a spus în spaţiul public 

că Regia Autonomă nu mai are datorii, m-aş bucura să scădem Tva-ul, dânsul ştie despre ce 
vorbesc, plata Tva-ului în procesul respectiv, dumneavoastră aţi cerut şi urma să se 
recupereze. Dacă primăria s-a angajat să plătească sau dacă dumneavoastră l-aţi plătit şi nu 
ştim noi. Este important să ştim pentru că ştiţi destul de bine cam cum s-a pus toată perioada 
de la sfârşitul lunii martie, tot timpul s-a pus întrebarea, oare mai este RAM-ul în situaţia de a 
furniza sau oricând, oricine poate să-i declare insolvenţa.” 

Domnul Tacea Constantin, director general Regia Autonomă Municipală „R.A.M.” Buzău: 
„Bună ziua. Afirmaţia a fost că nu mai sunt datorii scadente de achitat. Referitor la ce aţi 

spus dumneavoastră, acea sumă, am reuşit să rescadenţăm în relaţia cu ANAF-ul pe 60 de 
luni. De asemeni între Primărie şi Regie s-a semnat un grafic de eşalonare a datoriei pe care 
Primăria o are către RAM. Corelate cele două grafice de eşalonare ne face să putem achita 
către ANAF datoria, în condiţia în care primim la timp banii de la Primărie. Până în acest 
moment două rate care au fost scadente până astăzi, au fost achitate, încât banii de la Primărie 
au venit la timp. Nu mai sunt datorii scadente şi neachitate.” 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.  

Hotărârea are caracter normativ. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea 
vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău; 

 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„S-a înţeles de către cei care deţin mijloace de transport, că îi vizează pe toţi. Am primit 

ca şi dumneavoastră un tabel cu semnături şi cu doleanţe celor care deţin. Eu am citit proiectul 
şi trebuie să întărim şi în această şedinţă de Consiliu Local că nu îi vizează. Îi vizează doar pe 
cei care merg la rampele de gunoi.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:  
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„Aveţi dreptate. Şeful poliţiei locale poate să completeze acest lucru. Şi eu am rămas 
foarte surpins. Nu îi vizează pe acei oameni.” 

Domnul Teodorescu Adrian, director Poliţia Locală a Municipiului Buzău: 
„Aş vrea să fac câteva precizări. La art. 1 se spune că se interzice utilizarea în municipiul 

Buzău a vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse, este vorba de 
cărucioare pentru transportul deşeurilor. Nu în alte situaţii. Doar pentru transportul deşeurilor. 
Prin acest proiect de hotărâre se doreşte să avem un oraş mai curat. Nu este vorba de 
transportul de legume, recolte sau alte categorii.” 

 
Domnul consilier Barbu Ion:  
„Sper să nu se întâmple ca la poliţiştii locali, înţelegând prin deşeuri inclusiv furajele 

pentru animale ale celor care locuiesc în acel cartier şi să se trezească oamenii amendaţi. 
Deşeuri de orice natură, asta nu ţine neapărat de proiect, ci de modul în care comunicaţi 
dumneavoastră subalternilor asupra sarcinilor pe care le au de îndeplinit în zonele respective.” 

Domnul Teodorescu Adrian, director Poliţia Locală a Municipiului Buzău: 
„Înţeleg, acest proiect este legat strict de deşeuri, reziduri menajere sau materiale 

rezultate din construcţii.” 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.  
Hotărârea are caracter normativ. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public 
local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport NICO DNR CORNEL 
S.R.L.; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Domnule preşedinte, dacă puteţi să-mi spuneţi sau cineva din partea executivului de ce 

a fost necesară atribuirea unor licenţe pentru curse specialeîn condiţiile în care Trans Bus-ul nu 
poate să acopere pe anumite situaţii infrastructura.” 

Doamna Garofiţa Iordache, şef birou Comercial Transporturi Locale: 
„Pentru că legea permite.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Nu pentru că legea permite, este vorba de oportunitate nu de lege. Trans Bus-ul nu 

poate asigura cu mijloacele de transport în interiorul municipiului Buzău prin care banii de la 
cetăţeni să se întoarcă în interesul acestor cetăţeni şi să nu se ducă în altă parte. ” 

Doamna Iordache Garofiţa, Sef Birou Comert şi Transporturi Locale:  
„Este vorba de banii firmei. Firma plăteşte acest transport şi asigură muncitorii, îi ia dintr-

un punct şi îi aduce într-un punct. Este un transport special şi este prevăzut în acest sens. 
Firma hotărăşte dacă aplică transportul salariaţilor. Nu foloseşte nicun fel de staţie. Ș i este pe 
teren privat, nu pe domeniul public.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.  

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al 
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Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea privată a municipiului, în 
vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia; 

 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:  
„Având în vedere că se modifică o componenţă avem vot secret. Trebuie să votăm. Se 

vor distribui buletinele de vot”.  
 
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, anunţă 

rezultatul votului secret privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a bunurilor: 
 
Domnul Vasile Laurenţiu: 21 de voturi pentru şi 2 voturi anulate; 
Doamna Lungu Emilia: 21 de voturi pentru şi 2 voturi anulate; 
Doamna Dimciu Victoria: 21 de voturi pentru şi 2 voturi anulate; 
Domnul Mareş Robert: 21 de voturi pentru şi 2 voturi anulate. 
 
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Nefiind exprimate alte puncte de vedere proiectul de hotărâre a fost modificat prin votul 

secret de astăzi. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 21 voturi pentru.” 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a municipiului Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul 
Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi 
de binefacere; 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este şi părintele aici.” 
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş: 
„O întrebare. La celelalte şedinţe în care a fost proiectul pus, nu au fost multe detalii 

referitor la ce se întâmplă acolo. Am locuit în zonă, până nu demult, iar firma de construcţii sau 
firmele de construcţii care au ajutat la ridicarea bisericii practic au distrus parcul de joacă de 
lângă. Din această cauză, noi am avut o poziţie severă.Voiam să ştiu ce se întâmplă cu parcul 
de joacă de acolo.” 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Îl avem alături de noi pe părintele de la biserica Sfântul Spiridon. Cred că  dânsul ştie la 

fel de bine ce se întâmplă acolo.” 
Domnul Muşat Nicolae, preot la Biserica Sfântul Spiridon: 
„Spaţiul de joacă rămâne acelaşi.” 
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş: 
„Să fie amenajat.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„El este la noi.” 
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Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„E propus spre reabilitare.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Este propus în proiectele pe care le avem în curs până la sfârşitul anului să le 

reabilităm.” 
Domnul Muşat Nicolae, preot la Biserica Sfântul Spiridon: 
“Curtea bisercii şi amenajarea pentru activităţi social filantropice de educaţie şi de 

binefacere atât.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Hai să mai facem şi câte un bine.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Ș i locul de joacă va fi restrâns la suprafaţa. De aceea, nici nu am intervenit acolo. Până 

nu se lămureşte situaţia, urmând ca ulterior să dezafectăm ce este acolo şi să facem locul de 
joacă.” 
 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul 
Buzău, str. Chiristigii nr. 7; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 60950 situat în 
municipiul Buzău, tarlaua 19; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier 
Micro 3, bloc E1 parter; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui 
teren situat în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8; 
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului 
proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 25; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 
Hotărârea are caracter normativ. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire sediu firmă, 
prestări servicii şi împrejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, municipiul Buzău, judeţul Buzău; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:  
„Doar o singură introducere pentru că este foarte importantă. Pe data de 4 octombrie 

vom depune pentru fonduri europene, pentru o sumă de 4,3 milioane de euro, o reabilitare 
termică energetică deosebită şi sperăm să avem prin punerea în practică o economie de cel 
puţin 80% aici. Din această cauză a apărut această listă suplimentară, a trebuit să avem multe 
aprobări, inclusiv de la Ministerul Culturii, în comisia naţională pentru că fostul Liceu CFR, 
actualul Henri Coandă, este în zona de protecţie a Complexului Marghiloman, de pe Horticolei.” 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a 
Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice “GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI ȘAPTE PITICI" - 
CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea 
B - Clădiri publice”; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a 
Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
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energetice clădiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a 
Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice; 

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a 
Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C4 (Ș coala Veche şi Ș coala Nouă)”, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, Apelul de Proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea 
B - Clădiri publice; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a 
Acordului de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 - CORP C1, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Ș I 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 
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Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre privind retragerea municipiului Buzău, în calitate de membru fondator prin 
Consiliul Local, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sărata Monteoru"; 
 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Domnule primar, mie nu mi se pare corect să părăsim această asociaţie, pentru că tot 

municipalitatea, tot primăria cheltuie nişte bani pentru dezvoltarea şi pentru relansarea acestei 
staţiuni, unică în România pentru care peste 25% dintre buzoieni îşi petrec concediile, sunt 
persoane în vârstă, weekend-urile, când mergem acolo. Pentru câteva sute de mii de lei ca şi 
cofinanţare alături de Consiliul Judeţean şi de alte primării, pentru dezvoltarea unicei staţiuni din 
România nu cred că ar fi o problemă, mai ales că s-ar putea dezvolta transportul local, în 
această perioadă pentru că foarte mulţi buzoieni ar prefera să meargă cu transportul în comun, 
nefiind nevoiţi să meargă cu maşina, proprietate personală. Nu cred că turismul poate fi blocat 
doar pentru câteva sute de mii de lei şi că nu participăm şi noi ţinând cont că peste 25 % dintre 
buzoieni petrec weekend-urile pe perioada de vară şi tratamentele, în această staţiune unică în 
România.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Am avut o discuţie şi cu Consiliul Judeţean şi cu Primăria Merei. Vom asigura 

transportul acolo, prin noile achiziţii de autobuze pe care le vom face în continuare. Această 
asociere participă cu un proiect pentru obţinerea de fonduri europene, partea de coparticipare 
era mare. M-am înţeles cu preşedintele Consiliului Judeţean să participe numai ei, vor veni ei cu 
toţi banii, iar banii pe care trebuia să-i dăm, coparticipare acolo să-i investim în oraşul nostru. 
Deci se va dezvolta şi Sărata Monteoru prin coparticiparea Consiliului Judeţean şi noi vom 
cheluti banii. Văd că vreţi să facem economie, m-am gândit foarte bine, în spiritul 
dumneavoastră am făcut-o.” 

Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş: 
„Despre ce sumă e vorba?” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Nu a fost definitivat proiectul.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu a fost definitivat, e vorba de câteva milioane de euro, deci e o treabă serioasă.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Cofinanţarea de câteva milioane de euro? Partea municipalităţii.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Proiectul de câteva milioane de euro dar dacă pui, nu ştiu, 10 -15% se adună.” 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
„Beneficiem 25%?” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Beneficiem şi vom beneficia, că nu fură nimeni chestia asta de acolo.” 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

X X X 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei domnilor consilieri 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin 
Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"; 
 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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„Doar câteva cuvinte, atât. Avem solicitări, practic de la toate comunele din jurul 
Buzăului, pe 15 - 20 km toţi doresc ca Trans Bus-ul să facă transportul în comun în aceste 
localităţi. Am ales, împreună cu Consiliul Judeţean această variantă, cu domnul Adrian Petre şi 
cu domnul primar de acolo pentru că în acest moment este şi o situaţie foarte periculoasă 
construindu-se acel pod. Refăcându-se celălalt sau ce se va întâmpla, va intra în conservare. O 
mulţime de oameni, inclusiv copiii care vin la şcoală la Buzău trec pe acel pod cu calea ferată şi 
e un adevărat pericol în acest moment. Am ales această situaţie, de săptămâna viitoare, dacă 
avem şi aprobarea din celelalte trei consilii locale vom intra cu transportul în comun şi la Vadu - 
Paşii.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Vedem că  pe Mărăcineni, la momentul ăsta avem o problemă cu asigurarea. Nu o spun 

în sensul rău.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Nu există nici o problemă. În aceastăî dimineaţă s-a rezolvat tot. Ieri a fost şi o parte din 

agitatori acolo, agitaţi şi de o parte din presa buzoiană. Treburile s-au rezolvat.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Este important ca buzoienii, cei care sunt din acest oraş să aibă un răspuns în legătură 

cu suma cu care primăria participă. În această Asociaţie de Dezvoltare pentru transportul pe 
această zonă pentru că nu este greu să constatăm că numărul de autobuze care circulă pe 
acea zonă este mare. Este adevărat, poate şi societatea să fie rentabilă, dar în acelaşi timp 
maşinile respective se vor uza mult mai repede decât cele care fac transport rural, din motive pe 
care le ştim cu toţii, nu numai drumul dar şi aglomeraţia.” 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Fac aceeaşi kilometri, o maşină nu poate să meargă în 24 de ore decât merge oricare, 

nu merge mai mult.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Eu am spus de kilometri? Aţi auzit dumneavoastră de km?”  
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Uzura din ce provine? Din rulaj.” 
 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„N-am spus de kilometri, am spus aşa: Rulajul care, când se distruge un autobuz acolo şi 

nu neapărat de rulaj şi care este situaţia drumului în zonă. Vă întreb în schimb pentru câţi bani 
până acum, cu câţi bani a venit până acum Primăria Mărăcineni în această asociaţie, până în 
anul 2016?” 

Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei: 
„Conform procentului.” 
Domnul consilier Roşioru Silviu -Laurenţiu:  
„2%.” 
Domnul consilier Brabu Ion: 
„Ce înseamnă 2%, din cât?” 
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:  
„Foarte puţin.” 
Domnul consilier Brabu Ion: 
„Nu glumim. Buzoienii nu sunt mulţumiţi deloc, cei care sunt în oraşul ăsta pentru că noi, 

într-adevăr şi eu sunt de acord să dezvoltăm, să facem aceste asociaţii, să participăm cu 
mijloace de transport pentru că şi eu susţin că mulţi dintre cei care lucrează în oraş provin din 
acele zone. Aduc şi ei o cotă de contribuţie la bugetul acestei primării. Dar de aici şi până la a 
avea un răspuns, pe care îl aştept nu vreau să vă pun într-o situaţie, din contră nici vorbă.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
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„Chiar nu mă puneţi deloc. Am răspunsul la mine. Deci, până în 2016 nu s-a plătit, decât 
foarte foarte puţin.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
„Deci domnul Bârlă are dreptate.” 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Întodeauna domnul Bârlă are dreptate. Partea a doua. Mai trebuie să şi glumim. 

Regândindu-se acest ADI pe transport, al cărui preşedinte sunt în care municipiul Buzău, 
respectiv Consiliul Local are peste  91% din voturi şi este normal să fie aşa faţă de ce s-a 
întâmplat la ADI Apă. Contribuţia locuitorilor din mărăcineni, Săpoca şi pe urmă Vadu Paşii va fi 
în funcţie de populaţie şi va fi şi o cotizaţie tot în funcţie de populaţia pe care o are fiecare dintre 
aceste UAT-uri. Deci, va fi o treabă corectă şi vor plăti corect. Nu vor plăti, putem să-i şi 
excludem, voturile sunt la noi. 91% , dacă era la ADI Apă, votul nu mai era la noi, aveam 75-
86% aici avem 91% şi voturile sunt tot 91%. Dincolo avem 75,86% şi votul este 1. Din 35 şi cu 
ce s-a mai aliniat vreo 40 acum. Asta-i singura diferenţă. Vă asigur că voi veghea astfel încât 
transportul să fie rentabil şi va fi, pentru că este condiţie obligatorie de a atrage bani, cei 31,15 
milioane de euro pe mobilitate urbană pe municipiul Buzău. Suntem la zi cu proiectele 
pregătitoare şi vom lua măsuri astfel încât să putem avea un transport sustenabil. Ș i aproape 
100 miliarde care dăm anual subvenţie la transport să fie cât mai mică posibilă astfel încât să 
putem folosi aceşti bani să-i folosim pentru dezvoltarea acestui oraş.” 

  
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor 

consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru. 

X X X 

Alte probleme ale activităţii curente. 

X X X 

Domnul consilier Brabu Liviu - Dragoş: 
„Tot veni vorba de transport în comun, la ultima şedinţă am ridicat problema unei noi 

staţii la traseul 10 să ajungă în zona liceelor cu probleme, Liceul cu deficienţe de vedere, Liceul 
CFR. Nu este, postul nu există de la capătul Dorobanţiului să ajungă şi până acolo. Cei care 
locuiesc în Dorobanţi, în special cei cu probleme de vedere nu pot ajunge decât cu un autobuz 
la gară. Rugămintea lor a fost să se lungească autobuzul au început şcolile.” 

 Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
“Ştiu, am discutat atunci cu domnul Toader, domnul director de la Trans - Bus. 

Evaluează situaţia unde pot amplasa această staţie. Va fi prelungit.” 
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş: 
„Poate să fie chiar în faţa liceului. Am acceptul lor. Ș i altă problemă legată tot de 

transport în comun am observat că şi autobuzele care au venit acum sunt dotate cu microfon şi 
difuzoare. Rugămintea celor care vin din oraş dar şi din afara oraşului şi circulă cu mijloacele de 
transport în comun este să fie anunţată staţia care urmează că nu toată lumea ştie unde să 
coboare, care este staţia de la Unirii -  Nord sau care este staţia din centru inclusiv cei cu 
deficienţe de vedere ar putea să-i întrebe pe ceilalţi dacă poate să coboare, a ajuns sau nu a 
ajuns.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Se va întâmpla aşa, iar când va creşte numărul de turişti, acuma avem 1, 2 pe an, vom 

face si în engleză şi în franceză.” 
Domnul consiler Barbu Liviu - Dragoş: 
„Cei care vin din Mărăcineni, Săpoca, Vadu - Paşii nu cunsoc foarte bine oraşul.” 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimar al municipiului Buzău: 
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„Nu, staţia va fi mutată.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Aş dori să mă ascultaţi , eventual să şi aprobaţi propunerea pe care o fac. Începând cu 

luna octombrie în consiliie de administraţie ale societăţilor comerciale aflate în subordinea 
Consiliului Local unde membrii consiliului de administraţie sunt aprobaţi prin hotărâri ale 
Consiliului Local componenţa acestora să fie conform algoritmului politic propus de Legea nr. 
215 /2001. Am înţeles că nu mai e valabil.” 

Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Încălcăm Ordonanţa nr. 109. Nu avem voie. Este ilegal, e o procedură de selecţie şi pe 

baza acelei proceduri legale, pot fi numiţi. Nu, nu se poate legal, sincer.” 
Domnul consilier Barbu Ion: 
„Dacă dvs. consultaţi Legea nr. 215 în momentul în care faceţi propunere la participarea 

la această selecţie consultaţi membrii Consiliului Local. 
Domnul consilier Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Săptămâna trecută s-a încheiat procedura de selecţie pentru cei 3 membri ai consiliului 

de administraţie pentru Urbis – Serv. Toţi cetăţenii care îndeplineau condiţiile, din municipiul 
Buzău puteau să-şi depună dosarul. Vă mărturisesc, nu ştiu câte dosare s-au depus, dar a fost 
anunţ public în presă, pe site-ul primăriei.” 

Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu: 
„În cartierul Dorobanţi am o rugăminte foarte mare, străzile care fac legătura între Gârlaşi 

şi Dorobanţi să fie toaletaţi acei pomi, deoarece acum pe timpul verii când trec maşinile de la 
RER.” 

Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
„Vom intra în tot oraşul când se va termina perioada de vegetaţie. Acum vom intra în tot 

oraşul cu ridicarea coroanelor.” 
Domnul consilier Lazăr iulian - Sorin: 
„Stimaţi colegi, ieri am participat la un consiliu de conducere al acestui club pe care l-am 

înfiinţat de curând. Vreau să vă spun că toţi membrii consiliului împreună cu reprezentanţii 
primarului se străduiesc să pornim cu dreptul acest proiect pe care l-am propus împreună cu 
domnul primar şi pe care l-am susţinut cu toţii. În schimb am câteva observaţii de făcut, am 
câteva sesizări din partea cetăţenilor din municipiul Buzău, atât a celor care sunt spectatori la 
meciurile de fotbal cât şi a celorlalţi că nu este în regulă să se desfăşoare antrenamente şi 
competiţii sportive nocturne. Sunt nişte bani care împovărează Consiliul Local, nişte cheltuieli 
care s-ar putea duce în altă parte, decât în plata curentului electic. O altă problemă, s-au făcut 
în ultimele trei luni, acolo închirierea terenului, baza sportivă ţin să menţionez că încă nu a 
trecut la clubul pe care noi l-am înfiinţat. Este tot în patrimoniul primăriei şi acolo vin fel de fel de 
cluburi private care fac antrenamente şi au deteriorat foarte mult terenul de sport. Vom fi puşi în 
situaţia ca atunci când vom prelua ca şi club acea bază sportivă să găsim bani de investiţii 
pentru a reabilita acel stadion, ceea ce nu mi se pare în regulă. Îl rog pe domnul primar să fie 
atent, pentru a putea să avem grijă mult mai bine de această bază sportivă care era întreţinută 
până acum ceva timp dar iată a început să se degradeze. Omul face legea. Sunt oameni care 
vin în numele primăriei sau al domnului primar că au dreptul să folosească acel teren pentru 
diferite activităţi sportive.  Lucru total fals. Domnul Niţă nu a dat acordul niciodată pentru aşa 
ceva. În continuare nereluând printr-un act normativ sau printr-un proiect de hotărâre sau printr-
o decizie acea bază sportivă nu prea are ce să facă. Nu are un cuvânt de spus. Vă mulţumesc.” 

Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu: 
„Trebuie să tragem un semnal de alarmă domnului director, că acolo sunt fel de fel de 

competiţii care nu au nici un control.”  
Domnul consilier Lazăr iulian - Sorin: 
„Nu au nici un control, nimeni nu controlează acolo.” 
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X X X 

În încheiere, domnul consilier Bârlă Fănică, 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, 
 Radu Roxelana 


