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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2Ol2 intocmit 9i prezentat in temeiul
art, 50 alin, (3) din Legea nr. 393/2O04 privind

Statutul alegifor locali, cu modificdrile 9i completiri le ulterioare

Comisia pentru activit5ti gtiinlifice, inv6t5mant, s6ndtate, cultur5, culte,
.protedie socialS, sportive gi de turism gi-a desfEgurat activitatea in perioada
ianuarie - iunie 2012, pdnd la constituirea noului consil iu judefean, in
urmStoarea componenld :

1. Bodea Gheorghe - pregedinte;
' 2. Faifer Ioan - secretar;

3. Podeanu Au relian- mem bru;
4. Ene Dumitru-membru;
5. Munteanu Mariana Anuta-membru;
5. Barna Mariana-membru;
7. Istrate $tefan-membru;
Prin HotE16rea nr. 113/2012 s-a stabil i t  componenta noii comisii de

specialitate a Consil iului judetean, constituit dupd alegeri le locale generale din
luna iunie 2012. Comisia pentru activitEti Sti intif ice, invdtSmdnt, s5nttate,
culturS, culte, prote4ie sociald, sportive gi de turism gi-a desfSgurat activitatea
?n perioada iulie - decembrie 2O72 in urmEtoarea componenlE:

1. Bodea Gheorghe - pregedinte;
2. Petre Adrian Robert - secretar;
3. Muzgoci Doru - membru;
4. Lungu Romeo Daniel - membru;
5. Damian Elena - membru;
6. Vlad George - membru;
7. Toni Viorel Lary - membrul

In anul 2012, Comisia pentru activit5ti gtiinlifice, invElSm6nt, sEnbtate,
culturd, culte, protectie social5, sportive Si de turism s-a intrunit in 13 gedinte
premerg6toare celor 12 gedinle ordinare 9i 2 gedinte extraordinare ale
Consil iului judelean.

Principalele teme de dezbatere le-au constituit proiectele de hot5r6ri,
av6nd ca obiect, in principal, urmdtoarele teme:

- administrarea domeniului public ai privat aljudelului;
- aprobarea regulamentelor de organizare gi functionare ale autoritSg'

publice judetene Si institul i i lor subordonate;
- aprobarea Programului anual al f inanlSri lor nerambursabile de la

bugetul propriu aljudetului in anul 2012;
- mEsuri organizatorice viz6nd Direclia generalE de asistentE socialS gi

prote4ia copilului Buzbu;



- mesuri organizatorice referitoare la . functionarea Si modernizarea
Spitalului judetean de urgenSd Buzdu;

- aprobarea bugetului propriu al judelului pe anul 2012, precum gi al
instituti i lor Si servici i lor publice din subordinea consil iului judelean;

- parteneriate cu alte autorit5ti 5i institutii pentru realizarea unor
proiecte comune de interes judetean;

- insugirea Planului strategic anual de ordine public5 9i a indicatori lor de
performant6 minimali pentru Polit ia judetutui Buzbu pe anul 2012;

- promovarea de c5tre Consiliului judelean, ca membru fondator in
asociatii de dezvoltare intercomunitarE, proiecte de interes judelean;

- aprobarea Planului de analiz5 Si acoperire a riscuri lor la nivelul judelului
Buzbu;

- stabilirea de mEsuri pentru alte domenii ce intr5 in comDetenta
consil iului judelean.

Consil iul judetean a adoptat pe intreg anul 2012 un numir de 243 de
.hotdr6ri care au fost avizate pe fond in cadrul Sedinlelor Comisiilor pentr_
activitAli gtiinlifice, tnvEgim6nt, sdnEtate, culturd, culte, proteclie sociald,
sportive Si de turism (ianuarie - iunie cet gi iul ie - decembrie).

Dezbaterile din aceastE comisie in leg5turE cu temele supuse aviz5rii,
precum gi. asupra rapoartelor gi informarilor intocmite de compartimentele din
cddrul aparatului de specialitate al Consil iului judelean Si al instituti i lor Sl
serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului judetean, au condus la
adoptarea celor mai oportune solutii in ceea ce prive5te gestionarea
problemelor curente ale inv53dm6ntului special buzoian, ale instituti i lor de
cultur6 din subordinea Consil iuiui judelean, precum gi modul de cheltuire a
banulu i  publ ic ,

Un rol important l-au avut dezbaterile din gedintele care au avut drept
obiect repartizarea pe unit5ti ad m inistrativ-tbritoriale a sumelor necesare
desfS5ur5 rii activit5tii de inv6t6 m6 nt gi m nazia I special,

Comisia a solicitat informEri gi privind activitatea de inv6gdmSnt special gi
s-a implicat in organizarea gi finanlarea Centrului judetean de resurse gi
asistenlA educalionalS Buzdu gi a Centrului gcolar de educatie incluzivS,
institutii de invEtdmant specializate in oferirea, coordonarea gi monitorizarea
de servicii educationale speciflce.

Acest raport a urm5rit sE prezinte o sintez5 a activitdlilor Comisiei pentru
activit5ti gtiintifice, inv5gdmSnt, sdndtate, culturS, culte, proteclie socialH,
sportive gi de turism din anul 20\2, in concordang5 cu atribugiile stabilite prin
Regulamentul de organizare gi fun4ionare a Consiliului Judelean BuzEu
aprobat prin Hotdrdrea Consil iului Judelean BuzEu nr. 85/2008.

In fapt, activitatea membrilor comisiei poate fi extinsd gi in cadru,
colectivitStilor din care provin ace5tia, prin implicarea lor in rezolvarea
problemelor cu care se confruntE cetdtenii acestor colectivit5ti.
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Toate aceste activitdti au presupus implicare 9i responsabilitate din
partea membrilor comisiei gi au avut drept scop creFterea eflcientei gi
eficacititii autoritEtii publice judetene in rezolvarea problemelor din sfera de
competenlS a comisiei cu care se confrunt6 cetatenii judelului Buzdu,

SECRETA&

Petre Adrian Robert


