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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2Ol2 intocmit 9i prezentat in temeiul
alt. 5O alin. (3) din Legea nr. 393/20O4 privind Statutul alegilor

locali, cu modificEri le 9i completSri le ulterioare

Comisia de studii 5i prognoze economico-sociale, buget, finanle,
administrarea domeniului public 5i privat al judetului gi-a desfdSurat activitatea
in oerioada ianuarie - iunie 2012, pSnE la constituirea noului consil iu judetean,

in urmEtoarea componen!5 :
1. Voicu Constantin - Presedinte;' Z. Enescu Liviu - secretar;
3. Burducea Adrian- membru;
4. Tudor Mariana Carmen- membru;
5. Rogioru Claudia- membru;

' 6. Bita Adrian-membru;
7, Rinciog Dan-membru
Prin HotErSre a N. Ll3/2012 s-a stabilit componenta noii comisii de

specialitate a consil iului judelean, constituit dupS alegeri le locale generale din
luna iunie 2012. Comisia de studii 9i prognoze economico-sociale, buget.
f inanle, administrarea domeniului public ai privat al judelului gi-a desfbgurat
activitalea in perioada iulie - decembrie 2012 in urmgtoarea componentS:

1. David Stefan - Pregedinte;
2. Pitigoi Robert - secretar;
3, Diaconitb Cornel - membru;
4. Drdgoi Emilian - membru;
5. Stoian Florina - membrul
6. Burducea Adrian - membru;
7. Dumitragcu Eduard Cdlin - membru,
In anul 2012, Comisia de studii 5i prognoze economico-sociald, buget,

f inange, administrarea domeniului public 9i privat al judelului s-a intrunit Tn 14
gedinie premergdtoare celor 12 Sedinle ordinare gi 2 gedinte extraordinare ale
Consil iului judelean.

Princioalele teme de dezbatere din cadrul gedinlelor le-au constituit
proiectele de hotarari supuse avizSrii pe fond, care reglementau, in principal,
urmbtoarele:

- stabilirea de tarife 5i taxe locale;
- administrarea domeniului public Ai privat al judetului;
- aprobarea bugetului propriu al judelului pe anul 2012, precum 9i al

instituti i lor Si servici i lor publice din subordinea consil iului judetean;
- rectif icarea bugetelor de venituri Si cheltuieli ale institul i i lor 5i servici i lor

publice din subordinea Consil iului judetean'
- m5suri organizatorice viz6nd Direclia generalS de asistenld socialS 5i

proteclia copilului Buzdu ;
- mEsuri organizatorice referitoare la functionarea 9i modernizarea

Spitalului judetean de urgent5 Buztu;
- parteneriate cu alte autoritSli 9i institulii pentru realizarea unor proiecte

comune de interes judelean; 
l



- insugirea Planului strategic anual de ordine publicd gi a indicatori lor de
performant5 minimali pentru Polit ia judelului BuzEu pe anul 2012;

- cofinanlare programe gi proiecte locale;
- promovarea de c6tre Consiliului judelean, ca membru fondator in

asocialii de dezvoltare intercom un ita r5, proiecte de interes judetean;
- aprobarea Programului de lucr5ri de intreginere 9i reparati i  drumuri 9i

poduri aflate in administrarea Consil iului judelean Buziu in anul 2012;
- Programul de achizi l i i  publice al Consil iului Judetean pe anul 2012;
- aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse

alimentare Si nealimentare ralionalizate in caz de mobil izare sau r6zboi;
- alte activit5ti cu caracter economic.
Toate cele 243 hot6rSri adoptate de Consil iul judetean in anul 2012, au

fost avizate pe fond de cbtre Comisia de studii Si prognoze economico-sociale,
buget, f inanle, administrarea domeniului public 5i privat al judetului.

' 
Dezbaterile din comisie pe temele supuse avizErii, precum 9i asupra

rapoartelor gi informiri lor din partea compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al Consil iului judelean Si al instituti i lor 9i servici i lor publice
subordonate Consil iului judelean, au avut darul sd conducd la adoptarea celor
mai oportune soluti i  in ceea ce prive5te modul de cheltuire a banului public.

in anul 201-2 au fost avizate, de asemenea, proiecte de hottr6ri care au
aVut ca obiect transferuri de bunuri imobile, vSnz5ri prin licitatie, concesioneri,
administrare gi inchiriere de bunuri (cl6diri 5i terenuri). ce au avut drept scop
buna administrare a domeniului public ai privat al judetului.

Un rol imDortant l-au avut dezbaterile din gedintele care au avut drept
scop repartizarea pe unit6ti ad min istrativ-teritoria le a sumelor necesare
desf5guririi unor activit6ti in teritoriu:

- suslinerea programelor de dezvoltare localS 9i a proiectelor de
i nfrastructurd care necesit5 cofina nla re localE ;

- sume pentru repararea drumurilor judelene, acolo unde s-au ivit
necesitati deosebite determinate de calamitbti'

Comisia ds buget-finanle a avut totodAte 5i misiunea incredinlat5 de
consil iul judelean de a-gi da avizul prealabil cu privire la destinagia unor sume
repartizate prin buget pentru activitdtile de sport, pentru tineret, culte etc'

Acest raport a urm5rit sE prezinte o sintezd a activititii acestei comisii,
in concordanfa cu principalele competente recunoscute de lege ori stabilite de
autoritatea administraliei publice judelene prin Regulamentul de organizare 9i
funclionare al Consil iului Jud-efean Buzbu aprobat prin Hot5rarea Consil iului
.tudeiean Buz6u nr. 85/2008. in fapt, membrii comisiei au avut un portofoliu de
activitel i  mult mai complex 9i variat, indeplinind 9i o functie de
reprezentativitate la nivelul judelului ln relati i le cu celelalte autorit5ti locale sau
centrale, dar gi o functie de mediere/negociere pe probleme de interes general.


