CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Comisia pentru administratie publicd locali, juridicS, de disciplinS,
apirarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertitilor
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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2OL7 intocmit gi prezentat in temeiul
art. 50 alin. (3) din Legea nr. 393 l2OO4 privind Statutul alegilor
locali, cu modificirile gi completirile ulterioare

tn conformitate cu dispozitiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004

privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare,
Comisiile de specialitate ale consiliilor judelene au obligalia sb prezinte un
raport anual de activitate, care va fi fbcut publir: prin grija Secretarului

judelului,

Comisia pentru administratie publicb localH, juridicS, de disciplinS,
apErarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertbtilor cetdtenegti gi-a
desfSgurat activitatea in anul 2017 in urm5toarea componentS:
1. Baciu Gabriel Paul - pregedinte;

2. Burada Petre - secretar;
3. Vieru Mariana Eliza - membru;
4. Mocanu Viorel - membru;
5. Bogdan Ion - membru;
6. Enescu Liviu-Adrian - membru;
7. Florescu Raul-Ioan - membru.

tn anul 20L7,

Comisia pentru administralie publicb localS, juridicS, de
disciplinS, apErarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertbtilor
cet5tenilor s-a intrunit in 24 de gedinte premergbtoare celor 12 gedinte
ordina^re gi 9 gedinte extraordinare ale Consiliului judetean.
In anul 2017 a mai fost organizat5 o gedin!5 extraordinarb festivd, in
care s-au semnat acorduri pentru initierea infrSfiirii 9i colaborErii in trcate
domeniiile de interes comun, intre autoritSlile publice locale din 12 comune ale
judelului Buzbu 9i cele din Raionul Soroca, Republica Moldova.
In cele 24 de gedinte ale comisiei din anul 2017, consilierii judeteni au
avut mai multe interventii, astfel: Burada Petre (3), Mocanu Viorel (1), Enescu
Liviu-Adrian (1) si Florescu Raul (B),
Dezbaterile din comisie pe temele supuse avizdrii, precum gi asupra
rapoartelor gi informbrilor din partea compartimentelclr din cadrul aparatului de

Consiliului judetean gi a institutiilor gi serviciilor putrlice
subordonate Consiliului judetean, au condus la adoptarea unui numbr de 337
de hotb16ri, care au contribuit la imbunbt5tirea activitSlii in domeniile
specialitate

al

reglementate.
Principalele teme de dezbatere din cadrul gedintelor le-au constituit
proiectele de hot516ri supuse aviz5rii pe fond, care reglementau, in principal,
urmdtoarele:

- aprobarea bugetului

propriu al judetului pe anul 20t7, precum :;i al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea Consiliului judelean Buzbu;
- rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institu!iilor gi serviciilor
publice din subordinea Consiliului judetean;
- administrarea domeniului public ai domeniului privat ale judellului
BuzEu;

- promovarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de
transport a unor drumuri judefene, de eficientizare energeticS, consolidare,
restaurare, dotare, conservare 9i modernizare a unor imobile aparfin6nd
domeniului public al judefului BuzEu, precum 9i aprobarea documentatiilor de
avizare a lucrdrilor de interventii 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru
aceste proiecte;
- modificarea gi completarea Regulamentului de organizare gi functionare
a Consiliului Judetean Buzdu-forma actualizatS;
- aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare pentru unele
institutii subordonate Consiliului Judetean BuzSu;
- cofinantare programe gi proiecte locale;
- stabilirea taxelor gi tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018;
-aprobarea Programului de lucrbri de intrelinere curentS/periodic6
si reparatii, consolid5ri, moderniz5ri 9i reabilit5ri drumuri 9i poduri aflate in
administrarea Consiliului Judelean BuzEu 9i respectiv, a Programului de lur:r5ri

de reabilitare, modernizare 9ilsau asfaltare drumuri 9i poduri aflate ?n

administrarea Consiliului Judetean Buzbu prin Programul Nalional de
Dezvoltare LocalS in anul 20t7;
- aprobarea Planului de analizb 9i acoperire a riscurilor la nivelul judefului

-

forma actualizat5 pentru anul 2017;
- aprobarea Programului anual al finantbrilor nerambursabile de la
bugetul judetului Buzdu in anul 2017;
- Programul de achizitii publice al Consiliului judetean pe anul 2OL7;
- aprobarea Strategiei de achizilii publice a Consiliului Judelean Buzbu
pentru anul 2017;
- aprobarea Planului de acliuni pentru perioada 20t7-2020 pentru
realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia JudefeanE Antidrog 2074-2020;
- mdsuri organizatorice referitoare la func![onarea gi moderniziarea
Spitalului judetean de urgentE Buzbu 9i a structurii Direcfiei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Protectia Copilului BuzEu;
- parteneriate cu alte autoritbti gi institu[ii pentru realizarea unor
proiecte comune de interes judetean;
- insugirea Planului strategic anual al AutoritSlii Teritoriale de Ordine
Publicd a Judetului BuzEu;
- promovarea de cbtre Consiliul judetean, ca membru fondator in
asociatii de dezvoltare intercomunitarS, de proiecte de interes judetean;
- stabilirea preturilor medii ale produselor agr[cole gi a valorii masei verzi
pe hectar pajigte pentru anul fiscal 2018, la nivelul judetului Buzbu;
- aprobarea repartizdrii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adbugatb
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul 2017 gi estimbri
pentru anii 20lB-2020;
- aprobarea structurii retelei gcolare a inv5tbm6ntului special la nivelul
judetului Buzbu pentru anul gcolar 2017-2018;
- acordarea de premii speciale elevilor din judelul Buzdu care au obfinut
rezultate deosebite la olimpiadele nalionale 9i internalionale in anul gcolar
20t6-20I7, precum 9i profesorilor coordonatori'
Buz5u

-

infiin!area, organizarea 9i funclionarea Consiliului Consultativ

Probleme de Tineret;

pe

- atribuirea de licente de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale;
- aprobarea Regulamentului privind circulalia pe drumurile publice
judelene a vehiculelor rutiere cu greutSli gilsau dimensiuni de gabarit care
depSgesc limitele maxime prevbzute de Ordonanfa Guvernului nr,43/1997
privind regimul drumurilor, republicatS, cu modificbrile gi completErile
ulterioare gi exercitarea controlului, constatarea contraventiilor gi aplicarea
sancliunilor de c5tre imputernicilii Consiliului Judelean Buzbu;
- aprobarea listei asociatiilor gi fundatiilor cErora li se acordE subvengii
de la bugetul judetului Buzdu in anul 2017 pentru activit5!i de asisten!5
socialS, conform Legii nr. 34/1998;
- acordarea titlului de "Cet5!ean de onoare al judelului Buzfu" unor
personalitbfi din judelul Buzbu 9i din raionul Soroca, Republica Moldova;
- stabilirea consumului lunar de carburanli pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului ludelean BuzSu 9i pe cel al institutiilor si
serviciilor publice de interes judelean - forma actualizat6;
- stabilirea salariilor de bazd pentru funclionarii publici 9i personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Judelean BuzHu 9i
al institutiilor gi serviciilor publice din subordinea Consiliului judelean - familia
ocu paliona l5,,Ad m i n istratie";
- stabilirea de mbsuri pentru alte domenii ce intrb in competenla
consiliului judetean;
- alte activitbti cu caracter economic,
tn cadrul comisiei, domnul consilier Enescu Liviu-Adrian a formulat un
amendament la proiectul de hotdr1re privind aprobarea utilizdrii in anul 2017 a
excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzdu rezultat la incheierea
exerci[iului bugetar la 31 decembrie 2016, prin care DJ 216 (Nicolegti) - DN 22
sd fie trecut cu oroiectare.
De asemenea, domnul consilier Florescu Raul-Ioan a formulat doud
amendamente, dupb cum urmeazS:
- la proiectul de hotdrdre privind completarea Programului de achizifii
publice al Consiliului Judelean Buzdu pe anul 2017, s-a opus introducerii pe
ordinea de zi a acestui proiect, av6nd in vedere cb in luna martie urma sH se
aprobe bugetul judetului gi atunci se mai puteau face modificbri la Programul
de achizitii;
- la proiectul de hotdrdre privind aprobarea alocdrii sumelor destinate
finanldrii activitdlilor de performanld a structurilor sportive locale participante
la competiliile nalionale gi/sau internationale in anul bugetar 2017 a propus sb
fie introdusd ca domeniu sportiv 9i oina, deoarece reprezintb cupa regelui,
La proiectul de hotdr1re pilfind stabilirea consumului lunar de carburanli
pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului ludelean Buzdu
si al instituliilor gi serviciilor publice de interes judelean - forma actualizatd, a
fost supus votului amendamentul formulat in celelalte comisii de specialitate de
c5tre grupul de consilieri judeleni al PNL, cu privire la reducerea cotel de
carburanti cu 25o/o. Deoarece acest amendament nu a intrunit numdrul necesar
de voturi, comisia a avizat proiectul de hotb16re in forma prezentatd de
initiator.
In anul 2017 au fost avizate, de asemenea, proiecte de hotb16ri care au
avut ca obiect achizitionarea de terenuri gi imobile proprietate privatd,
transferuri de bunuri imobile, vdnzdri prin licitatie, concesionSri, administrare

9i inchiriere de bunuri (clSdiri gi terenuri), ce au avut drept scop buna

administrare a domeniului public Ai a domeniului privat ale judelului Buzbu,
$edintele comisiei au fost organizate gi conduse astfel incSt sE fie
asigurat un cadru adecvat pentru dezbatere, sb fie asiguratb corectitudinea
votului membrilor comisiei, iar rapoartele sd fie echidistante gi in conformitate
cu prevederile legale,
Aparatul de specialitate al Consiliului judetean a furnizat informalii gi a
pus la dispozilie bazele de date existente, precum gi consultan!5 pentru
indeplinirea mandatului comisiei - acela de a asigura servicii de calitate gi de
respectare a prevederilor legale prin hot516rile luate de Consiliul judetean.
Dezbaterile din comisie referitoare la adoptarea Planului strategic anual
al Autorit5tii Teritoriale de Ordine Publicb a Judelului BuzSu pe anul 20t7 au
condus la luarea unor mEsuri administrative eficiente pentru menlinerea ordinii
gi linigtii publice.

Prezentul raport se constituie intr-o sintezE a activitbtilor Comisiei
pentru administratie publicb localS, juridicS, de disciplinS, apErarea ordinii
publice, respectarea drepturilor gi libertbgilor cetbtenilor, in considerarea
competentelor gi responsabilitdtilor ce i-au fost stabilite prin Regulamentul de
organizare gi functionare al Consiliului judetean BuzEu.
Comisia este alcbtuitb din consilieri judeleni care gi-au desf5gurat

activitatea gi in cadrul colectivitbtilor din care provin, extinz6nd astfel
activitdtile acesteia. Consilierii judeleni care compun aceastS comisie au avut
drept scop rezolvarea problemelor cu care se confruntb cetbtenii judelului
BuzEu, cregterea eficienlei activitS!ii autoritSlii publice judelene gi a serviciilor
gi institutiilor din subordinea sa,

PRESEDINTE,

Baciu Gabriel Pa
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