
coNSrLruL JUDETEAN BuzAu
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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2012 intocmit 5i p-rezentat tn temeiul

art. 50 afin. (3) ainilgtt-ti '-sgstzdOq privind Statutul alegilor

locali, 
"u 

-oJ'fti"frile 9i completirile ulterioare

comisia pentru servicii publice, come( 9i agricultur5 5i-a desf6Surat

activitatea in perioada iun'uti" '- iunie'20f2' p6nE la constituirea noului consil iu

iudetean, in urmbtoarea componentd :

1' Mocanu Liviu Mihail - pregedinte;

2' Ivascu Dbnu! - secretar;

3. David gtefan - membru;
4, Mateesescu loan Caton - membru;

' 5. Rota ru Eduard - membru'
Prin Hotdrdre a nr' t-ri/2012 s'a stabilit..componenla noii comisii de

specialitate a consiliului j'd;;;;;;""tlily't d,',1-5 aleserile locale generale din

luna iunie 2012. Comis'ia- ;;itt; servicii publice' comer! 5i a-gricultura 5i-a

desfdsurat activitatea in perioada iulie - decembrie 2012 in urmitoarea

comPonen!6:
1. Vlase Gheorghe - Pretedinte;
2. PEle Dbnu! - secretar;
3. Ghiveciu Adrian - membru;

4. Burlacu Ion - membru;
5. Tircavu Marius - memoru'

In anul ZorZ, comisia p"t't" servicii publice' comer! 5i agriculturd s-a

intrunit in 13 gedinle pt"t"igttou'" celor 12 gedinle ordinare 9i 2 Sedinle

extraordinare ale Consiliului jucletean '

Principalele ,"t" J" OezUaiere in cadrul acestei comisii de specialitate le-

au constituit proiectele ;; ;-Ji;il supuse avizErii pe fond' avdnd ca obiect' in

princiPal, urmEtoarele :
- stabilirea de tarife 9i taxe;
-admin is t rareadomeniu lu ipubl ica ipr ivata l judelu lu i ;
- m5suri organizatorice vizAnd Direclia generalS de asisten!5 socialS 9i

proteclia copilului Buzbu ;
-mSsur iorgan izator icere fer i toare la func l ionareaSimodern izarea

Spitalului judelean de urgenlE Buz5u;
- stabil irea pregurioi 'meOii aie produselor agricole pentru anul f iscal
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- aprobarea bugetului propriu al judelului pe anul 2012' precum 9t at

institu[i i lor Si servici i lor publice din subordinea consil iului judetean;

- insuSirea ptanului strategic anual de ordine publicd 5i a indicatori lor de

oerformangb minimali p"nt'u eotigi" judelului Buzbu pe anul 2012;



- coFinantare programe 9i proiecte localei
- promovarea de c5tre Consil iului judelean, ca membru fondator in

asociatii de dezvoltare intercomun itarE, proiecte de interes judegean;
- alte activitSli cu caracter economic;
- aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse

alimentare Si nealimentare ralionalizate in caz de mobil izare sau r5zboi;
- rectif icarea bugetelor de venituri Si cheltuieli ale institul i i lor 9i servici i lor

publice din subordlnea Consil iului judetean'
- aprobarea Planului de analizd 5i acoperire a riscuri lor la nivelul jude$ului

Buzdu.
Consil iul Judelean Buz5u a adoptat in anul 2072 un numEr de 243 de

hot516ri care au fost avizate in cadrul Sedintelor Comisiei pentru servicii
publice, come{ 9i agriculturS.

Dezbateri le din comisie pe temele supuse avizdri i ,  precum 9i asupra
,rapoartelor gi informiri lor elaborate de compartimentele din cadrul aparatului

de specialitate al Consil iului judelean 9i al institul i i lor 5i servici i lor publice

subordonate Consil iului judelean, au avut darul sd conduci la adoptarea celor

mai Oportune solulii in ceea ce privegte asigurarea unor servicii de calitate in

ihteresul 
'cettgenilor judetu lu i '

Un rol important l-au avut, in acest sens, dezbaterile din gedintele care

au avut drept scop aprobarea unor modificSri in structurile organizatorice ale

instituti i lor de culturi gi servici i lor publice de sub autoritatea Consil iului
judetean, aprobarea unor parteneriate cu alte autoritSti ale administraliei
publice locale pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare local5'

Acest raport
servici i  publice,
atribu!iile stabilite
Judetean Buzdu.

in fapt, Comisia
activitatea 9i in cadrul
acesteia.

Toate aceste activit5li au presupus implicare 5i responsabilitate din paftea

membrilor comisiei gi au avut drept scop creSterea eficienlei 9i eficacit;tii

autoritSlii publice jude[ene in rezolvarea problemelor cu care se confruntS

cet5genii judelului Buzbu.

PRESEDINTE,

SEcRETA&

a urm6rit si prezinte o sintezE a activitbtilor Comisiei pentru

comet 5i agriculturE din anul 2012, in concordanla cu
prin Regulamentul de organizare 5i funclionare a Consil lului

este alcdtuitS din consilieri jude$eni care 5i-au desfigurat
co lectivitalilor din care provin, extinz6nd astfel actiunile

n PEIe,/dSut
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VIase Gheorghe
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