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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
încheiat astăzi, 26 mai 2017, orele 10,00, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 692 din 22mai 2017, a fost 

convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 20 consilieri din totalul celor 23 

membri ai consiliului local în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier Ioniţă Victor 
– Ştefan, Lazăr Iulian – Sorin şi Vasile Murguleţ. 

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: 
- Lucian Foca; 
- Benone Sinulescu; 
- Eugen Mănăilă; 
- Ion Tăbăcaru; 
- Alstani Achim; 
- Costel Vînătoru; 
- Ching Ling (Clement) Hung; 
- Lucian Sălcuţan, avocat; 
- Gubandru Aurel, director economic al Regiei Autonome Municipale„R.A.M.” 

Buzău; 
- Cristea Georgeta, şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

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

- Androne Florea, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău; 

- Serban Emil, inspector în cadrul Serviciului Administrare şi Verificare Fond 
Locativ; 

- Iordache Garofiţa, şef Birou Comerţ şi Transporturi Locale; 
- Ceauşel Cristian Ştefan, consilier primar; 
- Nicolescu Dan Alexandru, consilier primar; 
- Dumitru Filip Sebastian, 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: 
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1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite; 

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de 
personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de 
Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de 
Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de 
Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în 
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău; 

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău; 

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru 
ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi atribuţiile 
specifice  funcţiei de  administrator public; 
 5.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unuimandat special doamnei 
Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor  
Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale 
Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 
12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017; 

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău; 

7.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără 
plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului 
Buzău, aduse ca aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale Urbis-
Serv S.R.L. Buzău; 

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 
ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău; 

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturall în vederea finanţării şi realizării în comun 
a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău – Buzz 
CEE – ediţia a II-a, 4 - 9 iulie 2017”;  

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea finanţării şi 
realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul internaţional de 
muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI 
MUGURI NOI”, ediţia a VI-a, 23 - 25 iunie 2017; 

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociaţia "Ivan Patzaichin – Mila 23"  în vederea finanţării şi 
realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă Rowmânia/ 
România naturală văzută din barcă"– ediţia a I-a, 8 - 9 iulie 2017”; 

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru 
finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de 
acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local; 

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru 
finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de 
proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare 
şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate; 
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14.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi de 
soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 
municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de 
interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii; 

15.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, 
construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul 
Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;  

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor  tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, 
arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului 
Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”; 

17.- proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, 
cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor Filiala Buzău; 

18.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a 
energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în 
scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum; 

19.- proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie la transportul 
de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale 
Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău; 

20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, 
modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din 
proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi  
reglementarea juridică a terenurilor aferente; 

21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere 
nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv 
„Tenis Club” Buzău; 

22.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat pe 
strada Transilvaniei, nr. 5 către Poliţia Locală a municipiului Buzău, pentru sediu; 

23.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii 
parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru curtea 
bisericii şi activităţi de binefacere; 

24.- proiectul de hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu 
gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta 
complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, 
pentru secţia de şah; 

25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi; 

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă; 

27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate, 
pentru colectarea deşeurilor menajere; 

28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom România Communications 
S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter; 
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29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de 7.064,00 m.p., 
situat pe şoseaua de centură, Tarlaua 61; 

30.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr 
cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A; 

31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate 
privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent 
imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „FRET 
COM”  S.R.L. Buzău; 

32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana 
Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 164, cartier Orizont; 

33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Badea 
Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent 
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 25, 
cartier Orizont; 

34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stana 
Cristel a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă 
de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier 
Orizont; 

35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul 
Moiseanu Cristinel Felici a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, 
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. 
Constantinescu nr. 160, cartier Orizont; 

36.- pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Corciu Mariana a terenului 
proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în 
municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont; 

37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Lupan 
Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii şi 
accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc 
A1, limitrof apartamentului 4; 

38.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie - august 2017; 

39. -  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. 
692 din 22mai 2017, apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 20 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 11mai 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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Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru 
tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în 
municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;  

 
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor  
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală 
(rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6, C7” din cadrul 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”; 
 

Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru.  

X X X  

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul 
Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor Filiala Buzău; 

 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Retragem Punctul nr. 17 de pe ordinea de zi?” 
 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
 
„Da, eu împreună cu colegul meu...” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Domnul Neder Andrei nu poate să...” 
 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
 
„...nu participăm la vot şi nu vom avea cvorumul în acest moment. Împreună 

cu colegul meu nu participăm la vot pentru punctul numărul 17 şi în cazul acesta nu 
vom mai avea cvorum pentru acest proiect, fiind în sala doar 15 consilieri pentru 
vot...” 

 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
 
„...din prezenţi, din prezenţi. Două treimi din prezenţi.” 
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Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Sunteţi sigură?” 
 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Da, prezenţi.” 
 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
 
„...prezenţi da!” 
 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Da, deci prezenti.” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Ar dori doamna Secretar să ne spună.” 
 
Doamna Radu Roxelana, secretarul municipiului Buzău: 
 
„Cei prezenţi; deci majoritatea calificată înseamnă două treimi din votul celor 

care votează, prezenţi, cei prezenţi...sigur, păi aşa este...cum să iei in calcul pe 
cineva care nu este prezent la şedinţă, ce să iei în calcul; aşa este legal.” 

Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Atunci in situatia aceasta proiectul de ordine ramane pe ordinea de zi; 

proiectul de hotărâre.” 
 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
 
„Cineva care vrea să ia cuvântul.” 
 
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău: 
 
„Bună ziua! Sunt Sebastian Silvestru de la Uniunea Salvaţi România. Am dori 

să ştim care sunt criteriile care au stat la baza alocării acestui spaţiu către ALDE în 
condiţiile în care USR Buzău a depus în urmă cu mai mult de 100 de zile o cerere 
în acest sens pentru alocarea unui spaţiu pentru filiala Buzău, mulţumesc.” 

 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„Cererea de la ALDE este înregistrată în luna septembrie, deci s-a acordat 

pentru că vin şi pe la mine, este şi domnul Emil Şerban aici, în ordinea vechimii. 
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Deci cea mai veche cerere este a partidului ALDE. Şi vi s-a ofertat şi 
dumneavoastră aţi văzut acest lucru, am ţinut cont şi de acest lucru.” 

 
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău: 
 
„Noi încă nu am primit nimic în scris aşa cum am solicitat nici pe adresa 

de...nici la sediul filialei.” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Puteti discuta in afara sedintei, domnule Serban va rog, este-n sala va poate 

raspunde...” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 
„E responsabil...” 
 
Domnul Emil Şerban: 
 
„S-au purtat discuţii cu reprezentantul USR-ului. A fost de acord cu spaţiul din 

...19. Urma să-mi aducă toate documentele, să înregistrez documentele pentru 
înfiinţare, hotărârile judecătoreşti şi totul legat de definiţia acestui partid; şi veţi 
avea sediu acolo.” 

 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Deci nu este nicio problema se va face totul in scris, purtati discutiile, in afara 

sedintei si sigur se va rezolva.” 
 
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău: 
 
„Da, dar dorim in scris aceste lucruri pentru ca asa se...” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Sigur...veţi avea.” 
 
Domnul Silvestru Sebastian, reprezentant al USR, filiala Buzău: 
 
„Mulţumesc!” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Mulţumim şi noi. Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre, 

punctul nr. 17, proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe bd-ul 
Unirii, cartier Micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor Filiala Buzău. Discuţiile cred că au fost purtate, dacă îmi permiteţi 
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haideţi să supunem la vot: cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine 
cineva? Aici, dumneavoastră...” 

 
Domnul Neder Andrei, viceprimarul municipiului Buzău: 
 
„Noi n-am votat, n-am participat la vot.” 
 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„În afară de domnul Andrei Neder şi domnul Mihai, avem voturi pentru din 

partea tuturor consilierilor. Vă mulţumim!” 
 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune votului 

domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru. 
Domnul consilier Alexandru Mihai şi domnul viceprimar Neder Andrei nu 

votează.  

X X X  

Domnul consilier Lambru Daniel, preşedintele şedinţei, supune atenţiei 
domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de 
facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme 
centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum; 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin: 
 
„Domnule Preşedinte, din punctul meu de vedere un proiect de hotărâre prin 

care practic negociem starea buzoienilor, situaţia, suportabilitatea ca piaţa: mai 
punem un leu mai luăm doi de jos, punem doi lei, luăm un leu, ţipa cineva, 
modificăm, practic, nu există nicio justificare plauzibilă privind nivelul de 
suportabilitate al cetăţenilor, nu există, am întrebat în comisie, care este această 
justificare şi care sunt indici de inflaţie, dacă ar trebui reactualizat preţul; care este 
pragul critic până la care o societate şi respectiv Regia Municipală poate funcţiona 
în regim de avarie sau nu atâta timp cât cheltuielile depăşesc, la un moment dat 
vor depăşi veniturile pentru că se vor debranşa foarte multe persoane. Din punctul 
meu de vedere, era necesară, mai mult decât necesară, o evaluare un studiu 
minim de impact asupra preţului majorat din acest moment al energiei termice 
alocate populaţiei pentru că nu trebuie să ne jucăm cu starea, populaţia cetăţenilor, 
puterea de cumpărare si suportabilitatea acestuia. Aşa că domnule Primar, mai 
bine melodia Hai Vecine pe la Mine o păstraţi pentru la iarna. Hai vecine pe la mine 
să ne-ncălzim mai bine. Mulţumesc!” 

 
Domnul consilier Lambru Daniel: 
 
„Multumim, domnule Ionescu! Domnule Primar, va rog!” 
 
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău: 
 


