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RAPORT DE ACTIVTTATE
pentru anul 2O12 intocmit 9i prezentat in temeiul

art. 50 alin. (3) din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor
locali, cu modificiri le gi completiri le ulterioare

'  Comisia pentru administratie publicE localS, juridicS, de disciplinS,
ap;rarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertSlilor cetSlenilor gi-a
desf69urat activitatea in perioada ianuarie - iunie 2012, p6n5 la constituirea
noului consil iu judetean, in urmbtoarea componentd:

, 1. Popescu D. Ion - pregedinte;
2. Ghinioiu Consta ntin-membru;
3. Olariu Vasile-membru;
4. Pitig Cornel - secretar;
5, DobricS Dumitru-membru;
6. Baciu Gabriel-membru;
7, DutA Bogdan Corin-membru
Prin HotErarea nr. l t3/2012 s-a stabil i t  componenta noii comisii de

specialitate a Consil iului judetean, constituit dupE alegeri le locale generale din
luna iunie 2012, Comisia pentru administralie publicE localS, juridicS, de
disciplinS, apdrarea ordinii publice, respectarea drepturi lor 9i l ibetttt i lor
cetilenilor 5i-a desfdgurat activitatea in perioada iulie - decembrie 2012 in
urm5toarea componentb :

1. BEdulescu Dorin-Valeriu - pregedinte;
2. Baciu Gabriel Paul - secretar;
3. Florescu Raul-Ioan - membru;
4. Coman lon - secretar;
5. Dobric5 Dumitru - membru;
6. Ghinioiu Constantin - membru;
7. Dumitragcu Eduard-Cdtdlin - membru.
In anul 2012, Comisia pentru administralie

discipljn6, apbrarea ordinii publice, respectarea
cet5lenilor s-a intrunit in 13 Sedinte premergatoare
2 gedinte extraordinare ale Consil iului judetean.

Dezbateri le din comisie pe temele supuse avizari i ,  precum gi asupra
rapoaftelor 5i informSrilor din partea compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al Consil iului judetean Si a instituti i lor gi servici i lor publice
subordonate Consil iului judetean, au condus la adoptarea de hotd16ri care au
contribuit la imbunEtdtirea activit6l i i  in domenii le reglementate.

Principalele teme de dezbatere in aceast5 comisle de specialitate, in
avizarea gi suslinerea unor proiecte de hotir6re, au fost urmEtoarele:

- administrarea domeniului public Ai privat al judetului;

public5 localS, juridicS, de
drepturi lor gi l ibert5ti lor

celor 12 Sedinle ordinare 5



- aprobarea regulamentelor de organizare Si funclionare ale autoritEt"
publice judegene 9i institutiilor subordonate;

- stabilirea de tarife Si taxe locale;
- mbsuri organizatorice vizand Direclia generiilE de asistenlE socialS gi

proteqia copilului Buzdu;
- mEsuri organizatorice referitoare la functionarea 5i modernizarea

Spitalului Judetean de urgentd Buz5u;
- aprobarea bugetului propriu al jude$ului pe anul 2012, precum gi a

instituti i lor Si servici i lor publice din subordinea consil iului judelean;
- parteneriate cu alte autoriteli gi institutii pentru realizarea unor

proiecte comune de interes judetean;
- insugirea.Planului strategic anual de ordine public5 9i a indicatori lor de

performanlE minimali pentru Polit ia judetului Buzbu pe anul 2012;
. - aprobarea Programului anual al cofinanlEri lor nerambursabile de la

bugetul propriu al judelului Buzdu in anul 2012;
- promovarea de cEtre Consiliului judetean, ca membru fondator in

asocialii de dezvoltare intercomu nita r5, proiecte de interes judelean;
- aprobarea Programului de lucr5ri de intretinere 9i reparatii drumuri 9i

poduri aflate in administrarea Consiliului judetean Buz5u in anul 2Ot2;
- Programul de achizigii publice al Consil iului judetean pe anul 2012;

, - aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse
alimentare Si nealimentare ralionalizate in caz de mobilizare sau rbzboi;

- rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institutiilor 9i serviciilor
publice din subordinea Consil iului judetean;

- aprobarea Planului de analiz5 Si acoperire a riscuri lor la nivelul judelulL.
Buzdu ;

- stabilirea de masuri pentru alte domenii ce intrd in competenta
consil iului judetean.

in ceea ce priveSte colaborarea cu personalul din aparatul de
specialitate al Consil iului judetean, cu cel al unor instituti i  din subordinea
Consil iului judelean, dar 9i cu celelalte comlsli de specialitate ale autoritEti '
administratiei publice judetene se poate afirma cd aceasta a fost una foarte
bun5.

Furnizarea de informalii de cdtre personalul Consiliului judelean,
punerea la dispozitie de cdtre acesta a bazelor de date existente 9i'a altor
elemente importante pentru indeplinirea mandatului comisiei, acela de
asigurare a respect5rii prevederilor legale prin hot6r6rile luate de Consiliul
judetean, s-a fEcut intotdeauna la termen'

Dezbaterile din comisie, Tn special in ceea ce privegte imbun5tS$irea
activit i l i i  Consil iului judelean prin adoptarea Planului strategic anual. de ordine
publict Si a indicatori lor de performanli minimali pentru polit ia Buz5u pe anul
2AL2 au condus la luarea unor mtsuri administrative dintre cele mai eficiente
pentru administrarea domeniului public sau privat al judetului gi pentrL
menlinerea ordinii gi l inigti i  publice.

Prezentul raDort se constituie intr-o sintez5 a activitdtilor Comisie.
pentru administra!ie publici locald, juridicE, de disciplinS, apArarea ordinii
publice, respectarea drepturilor 9i libedelilor cetelenilor, in considerarea
competenlelor gi responsa bilit5lilor ce i-au fost stabilite prin Regulamentul de
organizare gi funclionare al Consil iului judelean Buzdtr'



tn fapt, Comisia este alc5tuitS din consilieri judeteni care 9i-au desfEgurat
activitatea gi in cadrul colectivit5tilor din care provin, extinz6nd astfel
activitetile acesteia, Consilierli judeteni care compun aceastE comisie au avut
drept scop rezolvarea problemelor cu care se confrunt6 cetdgenii judetului
Buz6u, cregterea eficienlei activitilii autorit5lii .publice Judetene gi a serviciilor
9i instituti i lor din subordinea sa.

PRESEDINTE,

SECRETA&


