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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 12 aprilie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 584 din 06 aprilie 2017, a fost 

convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 20 consilieri din totalul 

celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri 
Alexandru Mihai, Ioniţă Victor Ştefan şi Şerban Nicolae. 

La şedinţă participă, fără drept de vot, doamna Baciu Mirela, secretarul 
municipiului Buzău. 

De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi: 
- Colţeanu Luminiţa - Daniela, consilier în cadrul Serviciului Elaborare, 

Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău; 

- Androne Florea, consilier în cadrul Compartimentului Educaţie şi 
Performanţă Şcolară din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău; 

- Nicolescu Dan Alexandru, consilier primar; 
- reprezentanţi mass-media locală; 
- alţi participanţi.  
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a fost adus la cunoştinţă 

publică în termen legal de către doamna Baciu Mirela, secretarul municipiului 
Buzău, prin intermediul presei locale şi pagina de internet şi cuprinde: 
 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Autorităţii Urbane; 
 2. -  alte probleme ale activităţii curente. 

X X X 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt 
deschise de doamna Baciu Mirela, secretarul municipiului Buzău, care anunţă că 
şedinţa este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 
584 din 06 aprilie 2017, apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 20 consilieri 
prezenţi din 23 consilieri în funcţie. 

Doamna Baciu Mirela, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării 
plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data de 28 martie 2017, cu 
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menţiunea că acesta a fost semnat de către preşedintele de şedinţă şi de doamna 
Pavel Diana Mariana, secretarul municipiului Buzău, proces-verbal postat şi pe 
site-ul Primăriei Municipiului Buzău. 

Cu 20 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al şedinţei 
Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 28 martie 2017în forma 
prezentată. 

În continuare, doamna Baciu Mirela, secretarul municipiului Buzău 
adresează rugămintea domnului Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, să preia 
conducerea lucrărilor şedinţei. 

X X X 

 Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei:  
„Bună ziua! Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a fost introdus un proiect 

de hotărâre suplimentar, după cum urmează:  
1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Delegare a atribuţiei 

de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei 
Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020;” 

X X X 

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea 
de zi cu completările aduse care este adoptată cu 20 de voturi pentru. 

X X X 

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Urbane; 
 
 Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Vreau să vă reţin câteva minute. Din punctul meu de vedere, aceste 
proiecte de hotărâre sunt cele mai importante pe care le avem în actuala 
legislatură a Consiliului Local, deoarece cu acest vot intrăm în linie dreaptă în 
ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene pe axa 4. Din punctul oamenilor 
de vedere, în calitate de aleşi locali, cu toţii suntem consilieri, nu ne va ierta nici 
un buzoian dacă nu vom depune toate eforturile pentru accesarea celor 31,5 
milioane de euro ce au fost alocaţi municipiului Buzău. Spun că intrăm în linie 
dreaptă pentru că acest Regulament al Autorităţii Urbane, trebuie să-l aprobăm 
astăzi pentru că această Autoritate este cea care va selecta şi va face 
demersurile necesare pentru accesarea fondurilor europene pe axa 4. Pentru 
orice alte lămuriri suplimentare domnişoara Luminiţa Colţeanu ne stă la dispoziţie 
şi vă poate oferi absolut toate detaliile. Cel de-al doilea proiect de hotărâre este 
cel prin care îl mandatăm pe domnul primar să semneze toate aceste documente. 
Vă mulţumesc.”   
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi 
pentru. 

X X X 

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Delegare 
a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în 
cadrul Axei Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru. 

X X X 

Alte probleme ale activităţii curente. 

X X X 

 Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 „Două probleme, domnule preşedinte. În primul rând, aş vrea să felicit 
poziţia doamnei secretar pentru funcţia pe care o ocupă şi aş vrea să o rog ca 
pentru şedinţa ordinară de la sfârşitul acestei luni să facă eforturile legale de a 
introduce cele cinci proiecte de hotărâre pe ordinea de zi pe care cei 10 consilieri 
le-am depus şi le-am iniţiat. Nu este problema mea, că un salariat din cadrul 
primăriei municipiului Buzău nu-şi face treaba şi nu reuşeşte să întocmească un 
raport, aşa cum zice legea. În al doilea rând, aş vrea să întreb executivul în 
legătură cu informaţiile care au apărut în presă legate de situaţia Poliţiei Locale. 
Care sunt paşii după finalizarea procesului şi cine îşi asumă răspunderea pentru 
banii care s-au plătit atât firmelor, cât şi poliţiştilor locali şi de unde se plătesc.” 

 
Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 

 „O să primiţi un răspuns în acest sens, până la şedinţa următoare a 
Consiliului Local, privind demersurile atât în instanţă, cât şi ce se va întâmpla cu 
situaţia Poliţiei Locale. Un al doilea aspect, pentru că suntem la capitolul diverse, 
am să vă rog să vă mai reţin atenţia două minute, pentru a vă prezenta câteva 
date despre campania de curăţenie în municipiul Buzău. Ştiţi bine că în perioada 
14 martie – 14 aprilie, mâine se va încheia acea campanie pe care noi am 
denumit-o <Împreună pentru un Buzău curat de Sfintele Paşti>. Aş vrea să vă dau 
câteva date, pentru că sunteţi consilieri locali, trebuie să aveţi aceste date. Alte 
solicitări pe care le aveţi la adresa executivului, vă rugăm să ni le comunicaţi 
pentru a interveni punctual, acolo unde sunt probleme. Doar câteva aspecte am 
să vă dau în mod concret. Să o luăm pe parte de Poliţie Locală în principal, vreau 
să vă spun că poliţiştii locali au acţionat în ultima lună, în mare parte doar pentru 
aplicarea unor avertismente. În cazul Hotărârii Consiliului nr. 18/2008 privind 
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igienizarea domeniului public, obligaţia cetăţenilor de a păstra curăţenia, dar 
totodată să ştiţi că au fost aplicate şi 291 de sancţiuni pentru diverse articole ce ţin 
de salubrizarea domeniului public. Ca element de noutate, să ştiţi că pentru prima 
dată au fost aplicate 27 de sancţiuni pentru plimbarea câinilor de companie fără 
lesă şi fără luarea măsurilor de salubritate şi fără curăţenia domeniului public. De 
ce spun acest lucru? Pentru că noi am comandat deja prin operatorul de 
salubrizare. În municipiul Buzău vor fi amplasate 100 de coşuri moderne pentru 
astfel de situaţii, însoţite de mănuşi de unică folosinţă, astfel încât o dată pentru 
totdeauna trebuie să luăm în seamă şi nemulţumirile cetăţenilor legate de acest 
aspect ce ţine de salubrizarea oraşului. Un alt aspect pe care vreau să îl comunic, 
este vorba de beneficiarii venitului minim garantat.” 

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei: 
 „Din acest moment este prezent la şedinţă şi domnul consilier Şerban 
Nicolae.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Domnule Şerban, nu avem nimic cu aceşti cetăţeni, pentru că au fost unele 
discuţii la şedinţa precedentă. Să ştiţi că aproape 35 de persoane au rămas fără 
acest venit minim garantat, pentru că nu şi-au îndeplinit cele câteva ore de muncă 
în folosul comunităţii. Un element îngrijorător, toţi beneficiarii venitului minim 
garantat au obligaţia de a efectua într-o lună aproape 14 mii de ore de muncă în 
folosul comunităţii. Sunt şi cazuri de persoane care beneficiază de scutiri 
medicale, unii au probleme de sănătate, dar în fapt să ştiţi că în luna martie nu s-
au efectuat decât 4.000 de ore. Aproape 10.000 de ore de muncă în folosul 
comunităţii nu se efectuează pentru că fie unii au probleme de sănătate, fie din 
alte motive. Vreau să vă mai dau câteva detalii în legătură cu lucrările efectuate 
de Societatea Comercială „Urbis Serv” S.R.L. Buzău. Cetăţenii sunt nemulţumiţi 
de calitatea străzilor. Vreau să vă spun, că în această lună de curăţenie au fost 
igienizate spaţii verzi în suprafaţă de 253.800 mp. Ceea ce mai este important de 
semnalat, este faptul că s-au executat plombe pe carosabil în suprafaţă de 4.361 
de mp. Nu am finalizat această lucrare, doar arterele principale, după sărbători o 
să intrăm în cartiere. Sunt foarte multe probleme, le recunoaştem, dar încercăm 
să le rezolvăm pe toate punctual. În privinţa acţiunilor executate de societatea de 
salubrizare, suplimentar faţă de activităţile curente, trebuie să vă mai precizez că 
au fost colectate 140 de tone de gunoi, din care 58 de tone doar din zona de dig, 
acolo unde Garda de Mediu a dat o măsură de salubrizare acelei zone în urma 
controlului dispus de Prefectură. Acolo, Poliţia Locală execută patrulări inclusiv pe 
timpul nopţii, iar în perioada imediat următoare intenţionăm să implementăm un 
sistem de camere video, un sistem „wireless”, astfel încât, în aceste zone 
mărginaşe ale municipiului să evităm aceste probleme. Vă mulţumesc.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
 „Deoarece domnul viceprimar a adus în discuţie curăţenia oraşului, haideţi 
să găsim o soluţie împreună cu Societatea Comercială RER Ecologic ca pe 
arterele principale, măturatul străzilor să se încheie la ora 7 dimineaţa. Avem 
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toate condiţiile, nu vrem să mai vedem la ora 10 măturând străzile şi aruncând 
praful în oameni. Această lucrare ar fi trebuit să se încheie la ora 7. Sunt multe 
oraşe în ţară care fac acest lucru. Societatea Comercială RER Ecologic 
beneficiază de toate favorurile din partea Consiliului Local. Prin urmare nu mi se 
pare deloc o idee rea să discutăm despre acest subiect şi să găsim soluţia, în aşa 
fel încât, arterele principale să fie măturate până în ora 7. Tot aici vreau să vă 
spun că am transmis mai departe, am chemat conducerea societăţii să vadă cum 
sunt rampele de acces a persoanelor cu dizabilităţi. Gunoiul stă de ani acolo. Am 
reuşit ca într-o zonă a oraşului să se facă acest lucru, dar au spus că nu este 
treaba lor. Haideţi să clarificăm, până unde este atributul acestei societăţi şi de 
unde le revine proprietarilor de apartamente. O altă problemă pe care aş dori să o 
discutăm este iluminatul public. Am înţeles că nu este finalizat contractul cu o 
societate, dar în oraş ştiţi destul de bine că sunt mari probleme, toată 
infrastructura aceasta este de peste 30 de ani.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Avem reţele chiar din anul 1965.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
 „Da, probleme sunt. Am încercat să le transmit punctual, dar este o 
problemă cu societatea care ar urma să preia această atribuţie.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Noi ne-am dori ca această activitate de întreţinere să fie efectuată de un 
serviciu din cadrul primăriei Buzău. Am lansat o procedură de achiziţie pentru 
cumpărarea unui utilaj specializat. În acest moment suntem într-o nouă procedură 
de atribuire a unui nou contract de întreţinere. După cum ştiţi organigrama fiind 
blocată, a fost blocată şi această iniţiativă. Vom discuta după momentul atribuirii 
acestui contract, însă în mod esenţial este nevoie de investiţii masive în reţeaua 
de iluminat public din municipiul Buzău. Mare parte dintre aceste investiţii se vor 
derula şi prin programe finanţate pe axa 4, ceea ce aţi votat puţin mai devreme. În 
privinţa celorlalte probleme le-am notat, o să le discutăm cu cei de la RER şi vom 
vedea ce soluţii sunt.” 

Domnul consilier Barbu Ion: 
 „După părerea mea trebuie să rezolvăm această problemă cu programul de 
curăţenie.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 „Dacă tot aţi ridicat problema curăţeniei de primăvară, aş avea o sugestie şi 
vă rog să luaţi o măsură în legătură cu circulaţia în zona centrală, bd. Nicolae 
Bălcescu, de la semafor spre primărie, unde la mijlocul zilei se blochează 
circulaţia datorită acelui sens giratoriu. Sigur, a fost o încercare pentru a vedea 
dacă se potriveşte sau dacă este funcţional. Ca sugestie daţi undă verde de la 
semaforul de pe bd. Bălcescu până la ieşire spre bănci, pentru că aici se 
blochează circulaţia în zona sensului giratoriu.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
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 „Această din urmă propunere este în discuţie, dar comisia rutieră nu s-a mai 
întrunit în ultimele 2 săptămâni. La prima şedinţă după sărbători se va analiza 
inclusiv această situaţie.” 

Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 „Desfiinţaţi două treceri de pietoni, să rămână doar una.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Da, este propunerea scrisă. La prima şedinţă vom analiza acest lucru. În 
privinţa str. Ostrovului cu str. Aleea Trandafirilor, acolo va fi amplasat şi un 
semafor cu buton pentru temporizarea traficului. Este acelaşi punct de vedere pe 
care îl am şi eu, dar să lăsăm specialiştii să-şi spună cuvântul. Vom analiza şi 
vom vedea ce decizie se va lua.” 

Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
 „Cele peste 100 de tone de gunoi colectate din zonele mărginaşe oraşului 
ajunge de la cei care nu au contract, este clar.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „Nu plătim încă acea taxă pentru că nu am votat-o.” 

Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
 „O vom plăti. Aş vrea ca la următoarea şedinţă de consiliu conducerea 
Societăţii Comerciale RER Ecologic să prezinte stadiul încheierii contractelor 
pentru gunoi. Dacă nu au oameni suficienţi să ceară ajutorul Poliţiei Locale, 
deoarece mi se pare foarte important, mai ales dacă intră şi cei 80 de euro 
suplimentari pentru gunoiul care ajunge la rampă şi este foarte important să ştim 
câte contracte s-au încheiat.” 

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
 „A mai intervenit o problemă. Sunt anumite situaţii în municipiu unde în 
anumite gospodării locuiesc foarte multe persoane, o singură persoană şi-a făcut 
contract cu RER. În momentul în care aceştia vin pentru a colecta gunoiul, au 
nişte cantităţi industriale de gunoi datorită acestui fapt. Au apărut unele conflicte şi 
în acest sens. Vom căuta soluţii pentru a rezolva punctual, iar la şedinţa viitoare 
să vă prezentăm o situaţie.” 

Domnul consilier Vasile Gheorghe: 
 „Aici este o anomalie. Din ce cauză cei de la bloc plătesc pe persoană, iar 
cei de la casă plătesc pe gospodărie?” 

Doamna consilier Ionescu Maria: 
„Nu, se plăteşte tot pe persoană. Problema este că stau mai multe 

persoane, dar este declarată doar una.” 
Domnul consilier Dunel Alexandru: 
„Este o treabă foarte serioasă problema cu iluminatul public. Ne-am cam 

grăbit, aceasta este părerea mea. Nu trebuia să stopăm contractul.” 
Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 

 „Contractul nu a fost stopat. Atât a fost licitaţia. Am lansat din nou 
procedura.” 

Domnul consilier Dunel Alexandru: 
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„Trebuia o anexă cu o prelungire.” 
Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Nu mai sunt interesaţi de prelungirea contractului. Contractul s-a încheiat 

anul trecut în vară. Noi am lansat o procedură de achiziţie, prin care această 
societate a câştigat partea de întreţinere a reţelei de iluminat. Acest contract 
încheiat anul trecut s-a încheiat, iar societatea nu mai este interesată de 
efectuarea acestor lucrări.” 

Domnul consilier Dunel Alexandru: 
„Nu ştiu dacă aveţi idee, dar la ora actuală în Buzău suntem la o capacitate 

de 60% din iluminatul public. Sunt reţele de 4-5 ani care au picat, nu cele vechi. 
Culmea că cele vechi funcţionează.”  

Domnul Apostu Ionuţ - Sorin, viceprimarul municipiului Buzău: 
„Ştiu, încercăm să găsim o soluţie. Am contactat mai multe societăţi de profil 

şi vedem ce soluţii găsim. Sărbători fericite şi să ne vedem cu bine.” 

X X X 

În încheiere, domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, declară 
închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru participare. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) 
exemplare, spre cele legale.  
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
    consilier Lambru Daniel 

 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

    Baciu Mirela 


