ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 03 august 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 870 din 31 iulie 2017, a fost convocată
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 19 consilieri din totalul celor 23 membri ai
consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Ionuţ – Sorin, viceprimarul
municipiului Buzău, Artene Florinel – George, Ioniţă Victor Ştefan şi Ion Viorel.
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:
- Androne Florea, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău;
- Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău;
- Avramescu Cătălin, membru al P.N.Ţ.C.D;
- Ivaşcu Marin, membru al P.N.Ţ.C.D;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a fost adus la cunoştinţă publică în termen
legal de către doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, prin intermediul presei
locale şi pagina de internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria
Buzău";
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului
Buzău cu Asociaţia Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de interes
public local “Centru ştiinţific destinat apropierii elevilor şi tinerilor buzoieni de ştiinţele exacte şi
tehnologiile moderne;”
3. - alte probleme ale activităţii curente;
XXX
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt deschise de
doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, care anunţă că şedinţa este legal
constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 870 din 31 iulie 2017, apoi anunţă
cvorumul şedinţei care este de 19 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 27 iulie 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.
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Cu 19 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local
al Municipiului Buzău din data de 27 iulie 2017 în forma prezentată.
În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău adresează
rugămintea domnului Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua. Vă mulţumesc că aţi venit astăzi la această şedinţă extraordinară. Mulţumim
şi presei deoarece este alături de noi. Astăzi avem pe ordinea de zi două proiecte.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Dorim retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi pentru că nu există caracter pentru
şedinţă extraordinară. Nu am avut timp să studiem materialele. Nu ştim dacă este un proiect
bun sau nu, atâta timp cât există, nu ştiu din ce am citit la prima vedere, vă daţi seama că nu
am avut timp să-l studiem pe tot, există nişte lucruri care sunt puţin ambigue. Dorim scoaterea
lui de pe ordinea de zi şi punerea lui într-o şedinţă ordinară. Am văzut că există o practică de
acest gen să ni se bage nişte proiecte mai stufoase, să nu avem timp să le studiem şi chiar
dorim să studiem acest lucru.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Caracterul extraordinar rezultă din faptul că există un finanţator pentru construcţie. Aşa
cum vă spuneam şi data trecută, Romcarbonul a donat 5.500 de metri pătraţi Clubului Rotary
Buzău, care prin rotaţie din şase în şase luni este condus de un preşedinte. Întâmplător, acum
este domnul Lucian Sălcuţan, pe care înţeleg că îl iubiţi foarte mult, de la liberali în mod special.
Este şi el membru tot în partidul naţional liberal, aşa am înţeles, de multă vreme. Este un proiect
în fiecare oraş important din această lume. Există un asemenea centru, am văzut cu ochii mei la
Amsterdam, în această primăvară, unde numai anul trecut a avut 618 de mii de vizitatori,
majoritatea copii şi tineri. Era 16 euro biletul şi m-a impresionat în mod deosebit. Se dezvolta pe
trei paliere, 140 de mii de exponate de la fabrici la cheie. Până la proiectul de facere a lumii cu
ciorba aia cu aminoacizii prezentată şi video, eu ştiu multe cuvinte, laboratoare chimice,
industria becului. Vorbea despre faptul că era o donaţie a Philipsului, care este unul dintre cei
mai mari producători de sisteme de iluminat din lume, astfel încât copii de la început să se ducă
spe ştiinţele exacte şi să încerce să lucreze şi cu tehnologie. Şi la noi în Buzău este aceeaşi
criză ca peste tot, respectiv cerere foarte mare de forţă de muncă. Avem doar 1,39% şomaj în
acest moment. În perspectivă dacă se va merge în acest ritm şi Buzăului încet încet îi va
dispărea industria. În acest moment 95% din fondurile care vin la primărie de exemplu, din cele
66 de milioane, vin din zona economică şi mai precis din zona aceasta industrială cei mai mulţi
bănuţi. Cel mai mare contribuabil fiind Fabrica de bere Ursus, care va contribui şi el la această
chestie. Fabrica de bere Ursus aşa cum ştiţi, direct şi indirect, contribuie cu o sumă de circa 5
milioane de euro din cele 66 de milioane care s-au cumpărat anul trecut. La fel grupul
Greentech va veni tot cu o chestie la cheie, robotizată pe partea aceasta de reciclare. Sunt mari
agenţi economici interesaţi să trezească interesul copiilor şi elevilor de a lucra, s-ar duce cei
mai buni dintre ei spre Politehnică şi o parte din ei să se ducă spre a deveni muncitori de înaltă
calificare. Pe această linie mergem, inclusiv în Europa de Est, ultima investiţie 24 de milioane
de euro la Ostrava, făcută de statul slovac sau ceh, un ştii niciodată ce este. Fosta
Cehoslovacie. Este şi cazul Buzăului, în România sunt doar nişte încercări la Timişoara şi la
Bucureşti. Avem ocazia şi în alianţă cu marile grupuri industriale din oraşul nostru şi împreună
cu Clubul Rotary. La Rotary am fost invitat pentru prima dată mai mulţi oameni politici şi de
administraţie şi profesori din tot învăţământul tehnic Buzoian, inclusiv doamna profesoară de
fizică de la Hasdeu, doamna Mândruţă. Totul a fost extraordinar. Am avut o invitaţie şi la
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Singapore, dacă nu era domnul consilier Roşioru să mă ţină, m-aş fi dus acolo, dar am ales să
mă duc la Amsterdam pe banii mei, ca să văd mai de aproape, să nu cheltuiesc banii primăriei.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Domnule primar, domnule preşedinte daţi-mi voie să intervin pentru a justifica urgenţa
pe care o ridica domnul consilier în câteva cuvinte.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Urgenţa a fost a domnului primar, nu a dumneavoatră.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Vreau să vă justific urgenţa, deoarece solicitarea este făcută de noi. Noi am solicitat
acest lucru. Aş vrea să fac o precizare prealabilă. Terenul, clădirea, echipamentele care
formează acest Science Center, aşa se numeşte în engleză. Îmi cer scuze pentru folosirea
termenului în engleză, dar în română nu există, deoarece în România nu există nimic
asemănător. Aţi avea şansa să contribuiţi ca parteneri, la un proiect unic în această ţară, de o
amploare semnificativă. Referitor la clădire, terenul îl avem.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„De unde aveţi terenul?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„De la Romcarbon, am mai spus.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Romcarbon l-a donat.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Da, domnule consilier.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Da, este o donaţie.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Care este caracterul extraordinar?”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Dacă mă lăsaţi, am să vă explic imediat.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Dacă puteţi să ne spuneţi în 2 secunde caracterul urgent. Noi am spus, şedinţa ordinară
viitoare.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Este urgent, deoarece dacă nu votaţi astăzi, pierdem finanţarea pentru clădire.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„De ce?”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Pentru că finanţatorul...”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Cine este finanţatorul?”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Nu vă interesează pe dumneavoastră.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Cum să nu ne intereseze?”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Nu merge aşa. Se cere colaborarea pe zece ani de zile.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Suntem în discuţii cu bănci şi cu finanţatori.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Haideţi să supunem la vot amânarea pentru şedinţa ordinară pentru a studia proiectul.
Avem şi noi nevoie să studiem. Ne-aţi pus nişte foi în această mapă. Vrem să studiem.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
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„Sunt două pagini.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Domnu Barbu Liviu, haideţi să ascultăm până la capăt.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Nu am auzit decât utilitate, dar nimic de caracterul urgent.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Dacă nu se obţine finanţare astăzi, nu se poate face proiectul într-un termen rezonabil.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Amânăm pentru şedinţa ordinară pentru a vedea şi noi caracterul urgent.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Finanţarea este legată de termen care nu suportă amânare, să înţeleg?”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„După cum ştiţi suntem în luna august. Iarăşi după cum ştiţi, nu se pot începe
construcţiile fără să obţinem avize de construcţie, fără a obţine, de asemenea acest contract de
finanţare. În condiţiile în care, am lăsa pe sfârşitul lunii august, într-o şedinţă ordinară aşa cum
propune distinsul consilier.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Ce s-ar întâmpla?”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Înseamnă că anul acesta nu s-ar mai putea face nimic.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Pierdem un an de zile.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Pierdem acest an, dar într-un astfel de proiect care presupune conlucrarea între mai
mulţi factori, se poate pierde întreg proiectul. În septembrie, urmează să vină un consilier,
reputat la nivelul Uniunii Europene pentru crearea unor astfel de Science Center. Acest consilier
şi toate proiectele în acest domeniu se gândesc şi pentru realizarea acestora este nevoie de
timp. Nu este un proiect care se face într-o secundă. Nu văd de ce nu a putut să studieze
distinsul consilier.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Pentru că aici nu scrie ce se întâmplă cu acest centru după 10 ani.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Scrie.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Unde scrie? Nu scrie nicăieri pe foile pe care le avem noi. Poate pe cele pe care le aveţi
dumneavoatră.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Acest centru nu este cu bani. Nu daţi nici un ban în acest centru.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Dorim mutarea într-o şedinţă ordinară, pentru a avea timp să-l studiem. Nimic altceva.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Sunt 2 pagini.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„În aceste două pagini nu se specifică ce se întâmplă după 10 ani cu acest centru.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Dacă mă întrebaţi juridic, este simplu. Cine construieşte acela este proprietar în
continuare. Care este problema? Nu daţi nici un ban.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Dăm bani pe infrastructură, canalizare, electrica, mai multe. Pe mine mă interesează.
Sunt bani publici, care dumneavoatră spuneţi că nu ne interesează.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
4

„Este în regulă. Oprim educaţia la Buzău, vă mulţumesc.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Noi vrem amânarea acestui proiect pentru o şedinţă ordinară.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Aţi spus dumneavoastră şi încercaţi să ne îndemnaţi să votăm astăzi în favoarea
proiectului, motivând că scopul ar fi banul. Între şedinţa ordinară din luna iulie şi şedinţa
extraordinară din luna august sunt câteva zile, semn că dumneavoastră nu aţi pregătit acest
proiect de hotărâre din vreme. Spuneţi că nu puteţi să executaţi lucrarea, construcţia până la
sfârşitul anului. Este incorect din punctul meu de vedere. Este drept, este punctul
dumneavoastră de vedere, motivaţi cum consideraţi, dar gândiţi-vă şi la acest aspect. Între
şedinţa ordinară din luna iulie şi aceasta extraordinară este o săptămână, câteva zile.”
Domnul Sălcuţan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Domnule consilier lucrăm la acest proiect din septembrie.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„De ce nu aţi venit în şedinţa extraordinară, pentru ca noi să nu mai fim puşi aşa cum am
fost puşi în tot acest mandat de către conducerea primăriei să votăm în şedinţe extraordinare,
proiecte de importanţă foarte mare, care după aceea au avut repercursiuni asupra noastră ca şi
consilieri.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Supun la vot propunerea domnului consilier Barbu Liviu – Dragoş de a retrage proiectul
de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia
Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local “Centru
ştiinţific destinat apropierii elevilor şi tinerilor buzoieni de ştiinţele exacte şi tehnologiile moderne
de pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, şi amânarea într-o şedinţă ordinară. Propunerea a fost
respinsă cu 13 voturi împotrivă şi 6 voturi pentru (Ionescu Constantin, Barbu Ion, Barbu Liviu –
Dragoş, Bănică Nicu – Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George – Aurelian).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei supune la vot
ordinea de zi care este adoptată cu 13 de voturi pentru şi 6 abţineri (Ionescu Constantin, Barbu
Ion, Barbu Liviu – Dragoş, Bănică Nicu – Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George – Aurelian).
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal
Gloria Buzău";
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Am discutat despre înfiinţarea acestui Club şi în şedinţa ordinară, în care s-au adus
anumite amendamente. Aţi văzut că s-au făcut modificări în corpul hotărârii în legătură cu
consiliul director, în legătură cu perioada de timp pentru care dăm şi cu secţiile pe care le vom
înfiinţa în primă instanţă. Astăzi trebuie să votăm secret cei 5 membrii ai Consiliului director, dar
şi directorul acestuia.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Trebuie votată înfiinţarea.”
Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu:
„Am studiat materialele şi doresc să propun desemnarea unei comisii din cadrul
Consiliului Local Municipal care să urmărească modul prin care se pun în aplicare aceste
prevederi ale noastre, în ceea ce priveşte în primul rând, selecţia tinerilor. Eventual rezolvarea
5

contestaţiilor legate de acest program în cadrul Clubului. În proiect nu spune nimic de acest
aspect.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Mai multe cuvinte domnule consilier.”
Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu:
„Concret, o comisie din cadrul Consiliului Local.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Am înţeles, dar ce program să verifice.”
Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu:
„Modul de selecţie al tinerilor.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Nu, dar aţi vorbit de un program. Este evident că din acest motiv îl facem.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Vreţi să precizăm în corpul hotărârii, înfiinţarea unei comisii.”
Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu:
„Exact. Nu are treabă auditul cu nimic. Deci modul cum selecţionează tinerii, fiind la
început.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local care să supravegheze punerea în
aplicare a hotărârilor proiectului privind selecţia tinerilor.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Doamna secretar, pe director îl numim noi? Nu-l numeşte primarul?”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Dumneavoastră îl numiţi. Este interimar până la ocuparea prin concurs şi trebuie numit
acum. Trebuie cineva care să se ocupe de toate formalităţile.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Îl numeşte primarul prin decizie.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Nu.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Comitetul director, aşa s-a vorbit peste tot. Comitetul director se votează astăzi. Restul,
deci un interimar până se va ţine concursul. Nu directorul, acesta nu are nici o treabă.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Interimar, domnu primar, dar este pe postul de director. Este interimar într-adevăr.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Nu este numit de Consiliul Local.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Este decizia primarului.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Până la ocuparea prin concurs.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Prin decizia primarului, după ce se aprobă hotărârea de Consiliu, doamna Roxelana.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Atunci lăsaţi-o prin decizia primarului. Votaţi Comitetul director din cei cinci membri.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Domnul consilier Bănică ne-a propus să introducem în corpul hotărârii un alineat prin
care să se înfiinţeze o Comisie care să urmărească modul în care se aplică hotărârea noastră
privind selecţia tinerilor.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Există în Regulament, stimaţi colegi, o prevedere în care se menţioneză în mod expres,
că alături de primarul municipiului, Consiliul Local are dreptul să supravegheze, să controleze,
6

să facă ce doreşte în această entitate, pe care urmează noi prin aprobarea noastră să o
formăm.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Este generic.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„De ce doar Comisia. Poate că eu nu voi face parte din Comisie, dar la un moment dat o
să vreau şi eu să controlez acolo. Facem control şi supracontrol. Este suficient că suntem noi
toţi aici. Cu toţii supraveghem, tot Consiliul, în integralitatea sa. Toţi suntem abilitaţi prin lege şi
prin acest regulament să facem acest lucru. Avem Comisie de specialitate în cadrul Consiliului
Local, care se ocupă de sănătate, sport, cultură, etc. Acea comisie are prin atribuţii şi acest
lucru, după părerea mea.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Este aleatorie, dacă vrea să se ducă sau nu. Înfiinţând Comisia este obligatoriu să se
ducă.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Acolo unde există finanţare din partea Consiliului Local, ştiţi destul de bine, s-au înfiinţat
în decursul timpului, comisii care să supravegheze activităţile acelor societăţi şi nu numai care
se subordonează Consiliului Local. Nu cred că este o problemă, dacă se desemnează 4-5
persoane din partea Consiliului Local, poate la un moment dat să prezinte rapoarte în legătură
cu modul în care şi-au făcut ca şi Consiliul Local, şi-au făcut treaba acolo. Cum s-a făcut
selecţia din partea celor care conduc, deoarece pentru început, sunt convins, că aşa se
întâmplă în sport, vor fi foarte multe dispute pe selecţie, vor fi multe contestaţii. Vrem să
eliminăm tot felul de suspiciuni în legătură cu cheltuirea banului public. Cum au fost triaţi tinerii?
De ce să ajungem în situaţia de a răspunde doar domnul primar, pentru că ne-a propus acest
proiect, împreună cu domnul viceprimar. Nu este rău dacă desemnăm câţiva consilieri, nu
contează câţi membri ai Consiliului Local care să urmărească această activitate.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Încercam să spun altceva. Fiecare dintre noi putem să verificăm acest lucru. Nu
neapărat constituind o comisie. Oricare dintre noi, sau toţi putem merge şi putem solicita
informaţii Consiliului de conducere şi putem să-i tragem la răspundere separat sau împreună.
Oricând, asta încerc să spun.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Ceea ce spune domnul consilier Lazăr, are perfectă dreptate. Facem o Comisie de 23
de consilieri.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Domnule consilier, sunteţi în Consiliul de administraţie la şcoli?”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Da, sunt.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Ce faceţi dumneavoastră acolo?”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Sunt tot timpul prezent. Am văzut că restul colegilor nu prea vin la aceste comisii, şi nu
cred că ar fi cazul să mai facem încă o comisie, atât timp cât consilierii lipsesc şi de la comisiile
importante: de urbanism, de patrimoniu. Eu cred că suntem suficienţi, atât timp cât acest Club
este subordonat Consiliului Local, toţi consilierii au dreptul oricând să intervină atunci când se
va găsi o problemă.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Atât timp cât acest Club este subordonat Consiliului Local toţi consilierii au dreptul să
intervină, nu există obligativitate.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
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„Obligativitatea există în momentul în care am jurat aici. Noi suntem obligaţi să apărăm
drepturile şi interesele Consiliului Local.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Doar că acel Consiliu director sau cum se numeşte, nu a jurat aici, am jurat noi
consilierii. Aici este diferenţa.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Tocmai de aceea. Suntem 23, de ce să fie doar 4? Lăsaţi să fim toţi.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Asta înseamnă că poate oricine, nu înseamnă că există şi obligativitatea de a se duce
neapărat. Asta încercam noi să facem prin Comisie.”
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Mai facem un alt amendament în care spunem că, Consiliul Local verifică lunar
activitatea.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Să facem o comisie.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Dacă aceşti consilieri sunt de la PSD, nu se va întâmpla nimic. Este egal cu zero.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Sunt de la toate partidele. Vă rog frumos, haideţi să mai vedem o dată, cum sună
amendamentul pe care îl propuneţi.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Facem în felul următor. Consilierii pot participa la toate şedinţele de consiliu director,
după cum doreşte fiecare.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Nu, suntem obligaţi.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Consilierii au dreptul de a participa, dar fără drept de vot la toate şedinţele acestui
consiliu director.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Avem comisie de sport în Consiliul Local.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Avem comisie de sport care până acum nu a făcut nimic, nu a existat sport la Buzău.”
Domnul consilier Vlad George - Aurelian:
„Domnule primar, stimaţi colegi, obiectivul nostru a fost acela de a crea o dezbatere pe
marginea acestui subiect. Considerăm că ne-am atins obiectivul şi vreau să aduc şi eu o
lămurire pentru presă, deoarece în ultima perioadă a apărut în spaţiul public că noi am fi
negociat. Noi nu am negociat nimic.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Domnul Romanescu.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„Citind despre componenţa acestui consiliu, constat că este propus şi domnul Gabriel Ioan Nicolau care este şi preşedintele CSS Buzău. Să nu cumva ca această persoană să fie
pusă într-un conflict de interese, deoarece acela este un club care are acelaşi obiect de
activitate cu clubul pe care vrem noi astăzi să-l înfiinţăm. Acest lucru am vrut să-l spun. Dacă sa studiat problema din punct de vedere, de patrimoniu, dacă a acceptat şi şi-a asumat şi
dumnealui este în regulă.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Am vorbit personal cu dumnealui, a spus că nu a existat o astfel de incompatibilitate.
Este specialist în atletism, am încercat să luăm din toate sporturile pentru a avea un echilibru.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
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„Dacă şi-a asumat nu este problema noastră.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin:
„E în regulă.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„În primul rând, supun votului dumneavoastră introducerea amendamentului, pe care l-au
formulat colegii noştrii de la PNL, în corpul hotărârii, în sensul în care vor să se desemneze o
comisie care să urmărească modul de selecţie a tinerilor şi modul de aplicare a hotărârii.
Amendamentul a fost respins cu 14 voturi împotrivă şi 5 voturi pentru (Barbu Ion, Barbu Liviu –
Dragoş, Bănică Nicu – Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George – Aurelian).”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Am şi eu o problemă. Am spus în şedinţa trecută, că denumirea acestui Club Gloria
Buzău, o să aibă o problemă juridică. Trebuia să se ţină cont de această problemă şi trebuia
schimbat. Gloria Buzău există, se ocupă lichidatorul judiciar, Roşioru Vartan.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Domnul primar vă citeşte adresa de la Misiterul Justiţiei.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice. Dovada Disponibilităţii
Denumirii.
1. Solicitantul: Primăria Municipiului Buzău.
2. Data înregistrării 05.07.2017.
3. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federaţie)
pentru care s-a efectuat verificarea disponibilităţii de denumire Asociaţie.
4. Denumire propusă Asociaţia „Sport Club Municipal Gloria Buzău” – este disponibilă.
5. Denumiri asemănătoare: Asociaţia Fotbal Club Gloria Buzău.
Avem semnătura de la Ministerul Justiţiei , şef serviciu. Până pe 10.01.2018 este valabilă
această hârtie şi putem face înregistrarea până atunci.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Ţin să precizez. Eu nu vreau să se înţeleagă că sunt împotriva înfiinţării acestui Club,
dar această hotărâre, dacă va fi atacată de domnul Roşioru Vartan, va deveni nulă. Eu o să
votez pentru înfiinţarea acestui Club, dar trebuia să se ţină cont de schimbarea acestei
denumiri.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Dacă este disponibilitatea dată de la Ministerul Justiţiei ce atacă?”
Domnul consilier Nedere Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Da, ce atacă domnul Roşioru Vartan?”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Emblema, denumirea, istoricul, inclusiv spaţiul respectiv, deoarece este concesionat pe
49 de ani.”
Domnul consilier Nedere Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Atât timp cât am primit un aviz favorabil din partea Ministerului Justiţiei, pe cine atacă?
Pe noi sau Ministerul?”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru şi o abţinere (Ionescu
Constantin).
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
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Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de validare, anunţă
rezultatul votului secret pentru numirea în calitate de membri în Comitetul Director al Clubului
Sportiv “Sport Club Municipal Gloria”:
Domnul Aurelian Poteraşu: 2 voturi împotrivă, 17 voturi pentru şi 4 voturi anulate.
Domnul Gabriel - Ioan Nicolau: 19 voturi pentru şi 4 voturi anulate.
Domnul Cristian - Ştefan Ceauşel: 2 voturi împotrivă, 17 pentru şi 4 voturi anulate.
Domnul Constantin Mircea: 2 voturi împotrivă, 17 pentru şi 4 voturi anulate.
Domnul George - Cristian Ciubotaru: 19 voturi pentru şi 4 voturi anulate.
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Am avut şi un buletin de vot pentru numirea în calitatea de director al Clubului Sportiv
“Sport Clob Municipal Gloria” pe domnul Vasile Niţă. S-a retras de pe buletinul de vot, deoarece
este atribuţia primarului să numească, nu este atribuţia noastră."
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Am o rugăminte. În momentul în care sunt nominalizaţi oameni pentru a fi supuşi votului
nostru, am rugămintea să fie prezenţi în sală măcar să-i cunoaştem şi dacă se poate un CV în
spate.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
"CV - urile le avem. Trebuia să ajungă şi la dumneavoastră. Data viitoare.”
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Domnul Poteraş şi cu domnul Mircea au fost prezenţi în şedinţa trecută.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei:
„Dar cred că-i cunoasteţi şi pe domnul Poteraş şi pe domnul Nicolau ca şi specialişti, ca
profeşionişti în domeniile lor de activitate. Eu zic că sunt persoane publice cunoscute. Să
trecem acum la punctul 2 al ordinii de zi.”
XXX
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului
de interes public local “Centru ştiinţific destinat apropierii elevilor şi tinerilor buzoieni de ştiinţele
exacte şi tehnologiile moderne”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aş adăuga ceva înainte. Oricum aş fi avut această iniţiativă. Pot să spun că Rotary mi-a
luat-o înainte. Consider că este un proiect extraordinar, pe care până la urmă vi l-aş fi propus
din partea mea, ca primar, conform prerogativelor pe care le am. Faptul că mi-a venit din
exterior o asemenea propunere, inclusiv cu contribuţia bănească importantă, cred că ar trebui
să ne ajute chestia asta în luarea unei decizii pozitive. Atât am avut de spus.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Eu m-am uitat pe acest contract, pe acest acord de cooperare şi aş vrea să întreb
executivul, pentru că sunt aşa cum spunea şi colegul Barbu, în motivaţia pe care a avut-o de a
retrage, câteva lucruri importante privind fundamentarea şi transparenţa acestui contract. În
primul rând, la capitolul I, este o singură parte care semnează acest contract, la a doua,
persoana pucte puncte, localitatea puncte puncte, reprezentat prin puncte puncte şi puncte
puncte. Practic votăm între Primăria Buzău şi puncte puncte. La articolul 2, finanţarea Centrului
Ştiinţific şi din fondurile publice. Ce înseamnă finanţarea şi cui se adresează construcţia,
activităţi, amortizare, nu face astfel de precizare. La punctul 4, drepturile şi obligaţiile părţilor,
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partenerul – administrator. Bănuiesc că aici într-un contract serios trebuia trecută acea parte cu
denumirea completă a părţii din contract. Care este valoarea investiţiei şi obligaţia la care se
obligă, unde este situat terenul, în ce constă investiţia, care este perioada pe care se
amortizează, pentru că nu cred că pe o perioadă de 10 ani de zile, sau doar o perioadă de 10
ani de zile va oferi posibilitate investitorului să-şi amortizeze această investiţie. Mai jos la
articolul 4, spune să cedeze folosinţa unui teren în suprafaţă de 5.500 de metri pătraţi situaţi în
Buzău în vederea construirii clădirii. Cine cedează, cui cedează, cine investeşte? La articolul 5 Drepturile şi obligaţiile partenerului. Partenerul cine este? Primăria municipiului Buzău. Care
este contribuţia Primăriei municipiului din punct de vedere al finanţării? Aici vedem scris să
asigure condiţiile necesare conexiunii rutiere, reţea de drumuri utilităţi şi tot ce înseamnă
funcţionarea unui astfel de obiectiv. Din punctul meu de vedere este un contract pe care ni-l
supuneţi abia aprobat, extrem de vag şi ni se atrage nouă răspunderea juridică a acestui
contract.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, să fac câteva precizări, deoarece noi am făcut
acest contract. Domnule Ionescu, îmi pare rău, ar fi trebuit să consultaţi un avocat.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Noi am cerut mutarea într-o şedinţă ordinară.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Domnule consilier Barbu Liviu, vă învaţă politeţea la partidul acesta Naţional Liberal? Vă
rog lăsaţi-mă să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. Acest contract a fost propus de către noi, este
un contract cadru, de aceea nu conţine absolut toate detaliile.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Domnule avocat, în cazul în care noi îl aprobăm, cineva poate să scrie aici ceea ce îi
convine?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Nu, pentru că la puncte punctele acelea pe care le menţionaţi dumneavoastră şi care se
referă doar la sediul clubului Rotary, persoana care coexistă. Alte puncte puncte nu mai există.
În ceea ce priveşte finanţarea, lăsaţi-mă să vă răspund la toate punctele, deoarece mi le-am
notat. Întrucât noi am făcut contractul, noi facem finanţarea pentru teren, clădire şi echipamente,
nu am considerat necesar pentru a încărca, Consiliul Local, cu informaţii care nu sunt relevante
pentru acesta. Atât timp cât noi, Rotary Club Buzău, suntem cei care avem răspunderea
aducerii terenului, clădirii şi echipamentelor pentru interes public, domnule consilier, nu pentru
interesul meu, nici al unor membri din club, pentru interesul copiilor, cetăţenilor pe care îi
reprezentaţi astăzi. Acesta este interesul care este prevăzut în acest contract. Iar în ceea ce
priveşte aspectele financiare, într-adevăr contractul propus este un contract cadru. Dacă aţi
observat, scrie la un moment dat, în limita bugetului care va fi aprobat anual. Deci în cadrul
acestui contract dumneavoastră, vă angajaţi de principiu să fiţi partener la cel mai important
proiect educaţional din România, la transformarea Buzăului într-un centru relevant pentru
educaţia românească sau nu. Pentru aceasta sunteţi chemaţi să votaţi astăzi. Cu privire la
banii care sunt alocaţi, aceştia vor fi alocaţi anual în funcţie de un buget pe care
dumneavoastră, consilierii îl analizaţi şi îl aprobaţi. Se ţine la momentul când veţi pune această
problemă. Astăzi când aveţi în faţă acest contract nu se pune problema să daţi vreun ban.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Nu astăzi, am înţeles. Dar ne angajăm?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Vă angajaţi să faceţi totul, dacă vă aduceţi aminte de anii de dinainte de 1989. Este un
angajament formal, un angajament de principiu.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Ideea este în felul următor. Aici avem la proiectul de hotărâre. Citesc cum scrie, Proiect
de Hotărâre nr. 274 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu
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Asociaţia Club Rotary Buzău, dar din punct de vedere juridic, dumneavoastră ar trebui să ştiţi
mai bine, eu nu ştiu foarte bine, ar însemna că sunt implicaţi şi bani publici practic, că noi
reprezentăm Consiliul Local. Atât timp cât dumneavoastră veniţi cu un contract ambiguu, de
principiu, în care nu este specificată nici clădirea, nici valoarea investiţiei, nici unde e.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„De ce v-ar interesa aceste aspecte? Care e interesul dumneavoastră, deci toate astea
costă 1 milion de euro.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Eu răspund de banii publici. Cum să semnez un contract cu o persoană atât timp cât nu
ştiu pentru ce? Îi dau un contract în alb. Ce se întâmplă cu clădirea după 10 ani? Valoarea
acesteia care este? Unde scrie?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Scrie. Învăţaţi să citiţi un contract şi pe urmă intrăm în dialog. În contractul acesta scrie
ce spuneţi dumneavoastră.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„De aceea am cerut amânarea într-o şedinţă ordinară să mă consult şi eu cu avocatul.
Mie mi se pare ambiguu. Drept urmare ne vom abţine. Eu nu am avut timp. Nu se justifică
conform Legii nr. 215 caracterul extraordinar, de aceea am cerut mutarea într-o şedinţă
ordinară. Deci nu ştiu care dintre dumneavoastră, cei care aţi fost de acord cu menţinerea lui
dacă, potrivit Legii nr. 215 puteţi să spuneţi de ce este caracter extraordinar pentru acest
proiect. Am cerut mutarea lui pe ordinară. Nu am spus că nu sunt de acord, este foarte bun, dar
contractul acesta ambiguu trebuie studiat puţin.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Domnule Barbu, nu vă solicităm să-l votaţi. Votaţi împotrivă, dar când veţi vota şi veţi
spune acolo nu, să vă gândiţi la copiii dumneavoastră, la copiii tuturor buzoienilor. Banii publici,
sunt destinaţi acelor copiii, domnule Barbu, nu unor interese private. Pentru interes. Avem un
interes public.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Deci în contract nu este stipulat. Aţi spus că scrie ce se întâmplă cu investiţia peste 10
ani. Unde scrie?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Investiţia nu e a dumneavoastră, domnule Barbu.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Bun şi atunci noi de ce să punem la dispoziţie nişte condiţii ambigue dacă noi nu ştim?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Nu sunt codiţii ambigue, domnule Barbu.”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Ba da.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Spune care este scopul. Scopul este al dumneavoastră. Al educării copiilor din
municipiuli Buzău, iar tot ceea ce scrie în acel contract, că este un centru regional care e
destinat unui număr de 700 de mii de copii.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Care este durata investiţiei?”
Domnul consilier Barbu Liviu – Dragoş:
„Nu scrie nicăieri.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Durata investiţiei este relevantă când sunt bani publici în joc. Nu e niciun ban public în
joc. Nu are importanţă precizarea unui partener privat. Nu ne interesează.”
Domnul Ţepeluş Cristinel - Laurenţiu, preşedintele şedinţei:
„Am reţinut, domnule Barbu.”
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Domnul consilier Florescu Constantin
„Aici de ce nu scrie persoana juridică constituită conform legii? Aici la început. Primăria
Buzău, persoana juridică de ce nu se completează?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Păi se completează în momentul în care se va încheia contractul. Cu Rotary Club
Buzău. Este vorba de aceeaşi persoană juridică.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Să ţinem minte că noi am votat aşa. Deci să ţinem minte. Datele care ni se cer nouă
sunt obligaţii normale. Contractul va fi semnat la sfârşit de domnul primar şi de cine semnează,
dar noi îl votăm aşa cum este acum. Să nu găsim, doamna Radu, altceva.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Domnule preşedinte, dumneavoastră votaţi să cooperaţi cu Asociaţia Club Rotary, nu cu
mine. Uitaţi-vă, obiectul de reglementare al proiectului de hotărâre.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Uitaţi-vă în acord ce scrie.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Acordul este acord cadru. Evident. Eu nu cred că poate să fie alte părţi, decât cele pe
care le discutaţi dumneavoastră.”
Domnul consilier Ionescu Constantin
„Doamna secretar, acordul se semnează, nu proiectul de hotărâre. Acordul se
semnează.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Repet. Nu cred că este firesc să apară alte părţi, decât cele din proiectul de hotărâre.
Aceea este partea cu care dumneavoastră hotărâţi sau nu să cooperaţi.”
Domnul consilier Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Treceţi Club Rotary şi am terminat povestea. Ce este mare filosofie? Am reţinut.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Am şi eu un punct de vedere, dacă se poate. Eu văd lucrurile mult mai simplu. Există un
investitor care doreşte să facă un centru de dezvoltare tehnic în Buzău, pe banii lui, pe treaba
lui, pe ideea lui. Noi astăzi, ar trebui să votăm, ca în fiecare an să instruim copiii şi nepoţii la
acest centru. Anul acesta bugetul e votat. Nu au un leu. La anu avem bani pentru 100 de copii,
pentru 1.000 de copii, pentru 10 mii de copii să instruim sau să-i dezvoltăm cunoştinţele, la
cheltuieli. Avem bani, veţi hotărâ că votăm pentru 1.000 sau pentru 10 mii de copii. N-avem
bani, votăm pentru 2 copii. Nu ne interesează investiţia, nu avem nevoie de amortizare este
absolut pe fondul propiu. Asta votăm noi astăzi. Dacă ne putem instrui copiii în fiecare an şi
votăm în fiecare an câţi copii instruim. Aşa văd eu lucrurile. Simplu.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Toată discuţia noastră a pornit de la caracterul extraordinar al acestui proiect.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Omul are banii acum şi vrea să-i dea.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Nu rezultă conform legii, că e cu caracter extraordinar.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Atacaţi-o în justitie.”
Domnul consilier Bârlă Fănică:
„Orice proiect bun pentru Buzău are caracter extraordinar.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Conform legii, dumneavoastră sunteţi consilier şi viceprimar aţi fost atâta timp. De ce
oare, noi primim proiecte care ar trebui să fie într-o şedinţă ordinară, în şedinţă extraordinară.
Asta înseamnă ce? Discuţia toată a plecat de la caracterul extraordinar. Nu a spus colegul meu,
că acest proiect nu e util pentru buzoieni. Dacă mergem şi tot timpul motivăm cu coarda
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sensibilă a copiilor, ducem discuţia în altă direcţie şi nu e pragmatic. Acum o săptămână am
avut şedinţă ordinară. Se spune că pierdem bani, acum o săptămână nu trebuia să fie
materialul pregătit?”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Doar o singură secundă, atât. Domnule Barbu, tura trecută eu am fost cel care nu a pus
pe ordinea de zi, pentru că erau pe ordinea de zi alte puncte cu scandal. Eu sunt vinovat.
Împuşcaţi-mă. L-am scos de acolo să fie într-o atmosferă mai lejeră. A fost această
oportunitate, între timp a pus presiune şi investitorul. Dacă tot strângem consilierii locali.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Sancţionăm modul în care procedăm în aceste şedinţe ale Consiliului Local. Ni se
introduc materiale, proiecte, care au o importanţă foarte mare pentru noi, ca buzoieni, în sedinţe
extraordinare şi asta trădează un lucru. Lipsa de respect faţă de noi, consilierii locali. Şi nu
vreau să se întâmple lucrul acesta.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Nu, domnule Barbu. Am găsit o groază de probleme aici, ar trebui să stăm în şedinţă în
fiecare zi, să luăm decizii pentru acest oraş. Situaţia este disperată, muncim ca nişte nebuni.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Şi noi suntem consilieri şi răspundem în faţa legii.”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„192 de oameni lipsă în primărie. Zi şi noapte facem treaba asta. Trebuie să munciţi şi
dumneavoastră mai mult, cum muncesc şi eu, şi cum muncesc şi o mulţime dintre angajaţii
primăriei. Asta v-am rugat. Faceţi un efort pe perioada asta nenorocită. Trebuie să salvăm acest
oraş. Vă respect foarte mult.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Domnule primar, Legea nr. 215 ne obligă să respectăm anumite cutume. De ce oare
procedăm aşa de atâta timp, gata un an, mai bine?”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Domnule Barbu, hai să luăm situaţia asta, sportul. Nu au putut să se deplaseze la o
competiţie importantă, şi suma este ridicolă. Anul trecut nu au putut să trimită echipa de
handbal, s-au dus cu autobuzul dimineaţa şi au venit seara înapoi, la Sfântul Gheorge. Sunt
situaţii absolut aberante. Trebuie să ieşim din ele. Să ajungem la normalitate şi după aceea nu
vă mai chem deloc. Gata. O dată pe an.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„La ce valoare se ridică această investiţie?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Ca să răspund punctual, este aproximativ de 1 milion de euro la data la care vorbim
astăzi. În plan există, de aceea va veni un consilier despre care v-am vorbit în septembrie, care
este unul dintre cei mai reputaţi din Europa, în înfiinţare de centre de genul acesta, Science
Center. Ultima sa realizare a fost la Ostrava, un centru, un Science Center făcut doar din bani
publici - 25 milioane de euro şi planul este de a obţine şi mai mulţi bani europeni pentru
dezvoltarea în etapa a doua.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Perioada de cât este?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău
„Dacă vă referiţi la darea în folosinţă, vrem neapărat să îl dăm în folosinţă în luna mai,
anul viitor.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Faceţi construcţia până în luna mai?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Valoarea investiţiei este de 1 milion, nu a clădirii.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
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„Investiţia este a dumneavoastră, da? O participare domnule primar, ce iese din această
valoare?”
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Nu avem în momentul acesta, pentru că este un proiect tehnic la care va trebui, după ce
se dă, dacă se dă această aprobare sau nu se dă, se creează acest proiect tehnic, din care
vom şti.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Vor veni bani dintr-o investiţie din care copiii vor învăţa.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„La Ostrava, domnule consilier, un oraş cu aproape mai mult de 300 mii locuitori, numărul
anual de vizitatori este echivalent cu numărul locuitorilor acelui oraş. Peste 300 de mii de
vizitatori trec pragul acestui Science Center.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Plătesc o taxă, da?”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Plătesc o taxă, da.”
Domnul consilier Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău:
„Plătesc o taxă, se cazează.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Aş vrea să vă adaug o idee pe care am prevăzut-o şi în acea scrisoare. Avem deja
colaborare cu partenerii noştri, cu cluburi similare din Prahova, Vrancea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa,
Ilfov şi în acest an vom finaliza şi cu cele din Bucureşti, pentru a face proiecte în comun de a
aduce copiii din aceste zone către Buzău în mod direct.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Va deveni un centru zonal.”
Domnul Sălcuţan Alexandru, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Da.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Atunci pun şi eu o întrebare, şi să mă ierte colegii mei de la PLN. De ce suntem
împotrivă?”
Domnul Roşioru Silviu - Laurenţiu:
„Am şi eu o rugăminte. În toată problema aceasta nu-l văd vinovat decât pe domnul
primar. Deci domnul primar, în momentul în care l-a rugat pe domnul Cristi Romanescu să
voteze înfiinţarea Clubului Sportiv, trebuia să îl roage şi pentru acest proiect. Aici este chestia.
Trebuia să vorbească cu domnul Cristi Romanescu şi pentru proiectul acesta. Era simplu. Nu,
este şeful dumneavoastră şi vă spune cum să votaţi.”
Domnul consilier Barbu Liviu - Dragoş:
„Noi revenim. Nu contestăm valoarea competiţiei pentru municipiu, dar contestăm faptul
că nu avem toate datele la timp şi conform Legii nr. 215, nu are caracter extraordinar. Dorim
amânarea pe ordinea de zi ordinară a şedinţelor ordinare, nu extraordinare.”
Domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel:
„Supunem votului ,trece bine, nu, iarăşi bine. Trebuie să treacă cu majoritate simplă a
numărului de consilieri.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„În funcţie.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului domnilor
consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru şi 6 abţineri (Ionescu
Constantin, Barbu Liviu - Dragoş, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Şerban Nicolae şi Vlad George
– Aurelian).
15

XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
XXX
În încheiere, domnul consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel, preşedintele şedinţei, declară
închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare, spre cele
legale.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Radu Roxelana
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