ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 05 septembrie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 1.228 din 31 august 2017, a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 22 consilieri din totalul
celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier
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:
- Căpăţână Nicoleta, consilier în cadrul Serviciului Buget Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Colţeanu Luminiţa - Daniela, consilier în cadrul Serviciului Elaborare,
Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău;
- Badiu Liviu, consilier în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a fost adus la cunoştinţă
publică în termen legal de către doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului
Buzău, prin intermediul presei locale şi pagina de internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău",
precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017;
2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe
anul 2017 precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului
Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” pe anul 2017;
3.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
domeniului public al municipiului Buzău;
1

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CEI ŞAPTE PITICI – CORP C1”, în
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 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 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri
Coandă – Corp C2 (CORP TEHNIC)”, în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI
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 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri
Coandă – Corp C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, în cadrul Programului
Operaţional
Regional
(POR)
2014
2020, apelul
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 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”;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri
Coandă – Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014 - 2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI
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”;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului 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 ŞI
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”;
9.- alte probleme ale activităţii curente.
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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.
1.228 din 31 august 2017, apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 22
consilieri prezenţi din 23 consilieri în funcţie.
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării
plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 24 august 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.
XXX
Domnul consilier Barbu Ion:
„Bună ziua. Am o obiecţie la procesul verbal, sau mai bine spus modul în
care s-a înţeles poziţia pe care am luat-o în şedinţa a cărui proces verbal îl votăm
astăzi. Legat de hotărârea care prevede preţurile curente la gunoi. Poziţia noastră
a fost de a reveni la preţul de dinainte, pentru serviciul suplimentar pe care l-am
plătit de către populaţie. Este vorba de cei 9 bani. Nu am cerut modificarea în
întregime a proiectului de hotărâre propus pe ordinea de zi.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Aşa s-a şi făcut.”
Domnul consilier Apostu Ionuţ – Sorin:
„Mai este o menţiune, vă rog să-mi permiteţi.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Vă rog.”
Domnul consilier Apostu Ionuţ – Sorin:
„În acea hotărâre iniţială, mai erau încă trei tarife noi, introduse de
Societatea Comercială RER Ecologic Service Buzău S.A., iar în acest moment
deoarece dintr-o eroare de redactare, s-a înţeles că se modifică de tot acea
hotărâre de Consiliu Local, de fapt trebuia modificat doar preţul pentru populaţie.
Adică să se revină la acea scădere cu 9 bani consemnată în hotărârea de
consiliu, însă, să nu fie eliminate şi celelalte trei tarife. Este vorba de nişte tarife
de vidanjare către agenţii economici pe care Societatea Comercială RER Ecologic
Service Buzău S.A. în acest moment nu le mai poate aplica, pentru că a fost
abrogată în totalitate acea anexă. Trebuia ca anexa să rămână în vigoare, doar
tariful pentru populaţie, să rămână la 13,019.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Am rugămintea ca pe viitor să fiţi foarte explicit atunci când formulaţi
amendamente. Aţi verificat în procesul verbal şi aţi văzut.”
Domnul consilier Barbu Ion:
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„Dacă cel care a redactat procesul verbal era foarte atent la ceea ce s-a
discutat, ar fi înţeles că noi am cerut doar revenirea la preţul anterior, preţul de
colectare pe care populaţia îl plătea.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Suntem foarte atenţi. S-a reţinut exact ceea ce aţi spus.”
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:
„Ceea ce s-a şi întâmplat.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Aşa s-a făcut.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aţi înţeles perfect, indiferent ce ziceţi tot aşa rămâne.”
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău:
„Exact. Asta s-a şi făcut. S-a revenit la preţul de dinainte.”
XXX
Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 24 august 2017 în forma
prezentată.
În continuare, doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău
adresează rugămintea domnului Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, să preia
conducerea lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua. Faţă de ordinea de zi pe care aţi primit-o a fost retras, la
solicitarea domnului primar, următorul proiect de hotărâre:
1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău",
precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017.”
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea
de zi care este adoptată cu 22 de voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului
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Buzău pe anul 2017 precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” pe anul 2017;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru şi o
abţinere (Ionescu Constantin).
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului domeniului public al municipiului Buzău;
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Vreau să vă informez, că toate punctele care urmează sunt legate de
proiectul axa 4 POR pe fonduri europene, pentru şcoli şi grădiniţe. Le-am introdus
pe ordinea de zi a acestei şedinţe extraordinare, deoarece în cursul lunii
septembrie trebuie să ajungă la Ministerul Educaţiei. Sunt numai proiecte cu
fonduri europene. Avem Şcoala nr. 11, Liceul Henri Coandă, Grădiniţa cu
Program Prelungit cei Şapte Pitici.”
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Propun să le votăm în bloc.”
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:
„Avem mai întâi de votat proiectul nr. 3 privind modificarea şi completarea
inventarului domeniului public al municipiului Buzău. De la proiectul numărul 4
încep cele de care a vorbit domnul primar, din axa prioritară.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului
de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CEI ŞAPTE PITICI – CORP C1”, în
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 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”;
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Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei:
„Avem o propunere de a vota proiectele 4, 5, 6, 7 şi 8 împreună. Atât timp
cât sunt proiecte europene, trebuie votate individual. Propun să citesc doar o
singură dată proiectul de hotărâre aşa cum este, iar la celelalte care urmează să
schimb doar ceea ce reprezintă, şcoala sau liceul respectiv. Este imperios
necesar să votăm fiecare proiect individual.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Este bine de reţinut, economia va fi cam de 80 % media şi 86 % la Şcoala
nr. 11. Înseamnă o reabilitare energetică la nivelul materialelor şi tehnologiilor de
astăzi. Cam atât pierdem noi în acest moment, în fiecare şcoală. Cam 80 %.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi
pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului
de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice –
Liceul Henri Coandă – Corp C2 (CORP TEHNIC)”, în cadrul Programului
Operaţional
Regional
(POR)
2014
2020, apelul
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 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 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului
de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice –
Liceul Henri Coandă – Corp C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 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”;
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului
de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice –
Liceul Henri Coandă – Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014 - 2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI
ŞI 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 22 voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Bârlă Fănică, preşedintele şedinţei, supune atenţiei
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului
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
ŞI 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 22 voturi pentru.
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
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XXX
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
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