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5. Ghiveciu Adrian-Iulian - membru,

LucrErile comisiei s-au desfSgurat
premerg5toare celor 12 gedinte ordi
judetean.

In anul 2OL7 a mai fost organizatb o $edin!5 extraordinar5 festivS, in care
s-au semnat acorduri pentru ini!ierea infrS!ir:ii 9il colaborbrii in toate domeniiile de
interes comun, intre autorit5lile publice locale din 12 comune ale judelului BuzEu
9i cele din Raionul Soroca, Republica Moldova,

In cadrul gedintelor comisiei, consilierii judeteni au avut interventii dupb
cum urmeazS: Mbntoiu Ion (2) 9i Carpen Claudilu (5),

Principalele teme de dezbatere in cadrul acestei comisii de specialitate le-
au constituit proiectele de hot5rdri supuse avizErii pe fond, av6nd ca obiect, in
principal, urm5toarele :

- aprobarea bugetului propriu al judeltului pe anul 2017, precum gi cel al
institutiilor 9i serviciilor publice din subordinea consiliului judetean;

- rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institutiilor gi serviciilor
publice din subordinea Consiliului judetean;

- administrarea domeniului public ai domeniului privat ale judetului BuzEu;
- promovarea de proiecte pentru mQdernizarea infrastructurii rutiere de

transport a unor drumuri judefene, de lficientizare energeticS, consolidare,
restaurare, dotare, conservare 9i modennizare a unor imobile aparlinAnd
domeniului public al judelului Buz5u, precUm 9i aprobarea documentafiilor de
avizare a lucrSrilor de intervenlii 9i a indicatqrilor tehnico-economici pentru aceste
proiecte;

- modificarea 9i completarea Regulamentului de organizare gi functionare a
Consi I iu I u i Judetea n Buzbu-forma actual izat6 ;- aprobarea Regulamentului de orgbnizare gi functionare pentru unele
institutii subordonate Consiliului Judetean BuzEu;

- cofinantare programe gi proiecte locple;
- stabilirea taxelor 9i tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018;



-aprobarea Programului de lucr5ri de intretinere curentS/periodicE
gi reparafii, consolid5ri, modernizbri 9i reabilitbri drumuri si poduri aflate in
administrarea Consiliului Judefean Buzdu 9i respectiv, a Programului de lucrbri de
reabilitare, modernizare 9i/sau asfaltare drumuri 9i poduri aflate in administrarea
Consiliului Judelean Buzbu prin Programul flalional de Dezvoltare LocalS in anul
2077;

- aprobarea Planului de analizd 9i
Buz5u - forma actualizat5 pentru anul 2

- aprobarea Programului anual al
judetului Buz5u in anul 2017;

- Programul de achizitii publice al
- aprobarea Strategiei de achizifii publice a Consiliului Judelean BuzEu

pentru anul 2OI7;
- aprobarea Planului de acfiu

realizarea obiectivelor cuprinse in Strate
- mEsuri organizatorice referit

Spitalului judetean de urgent5 Buz5u, p
Asisten!5 SocialS si Proteclia Copilului B

- parteneriate cu alte autorit5ti 9i institu[ii pentru realizarea unor proiecte
comune de interes judetean;

- insugirea Planului strategic anual al {utoritS!ii Teritoriale de Ordine PublicE
a Judetului BuzEu;

- promovarea de c5tre Consiliul judetlan, ca membru fondator in asocialii
de dezvoltare intercomunitarS, de proiecte cile interes judelean;

- stabilirea preturilor medii ale produbelo,r agricole 9i a valorii masei verzi
pe hectar pajigte pentru anul fiscal 2018, la niveluljudelului Buzbu;

- aprobarea repartizdrii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adEugat5
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul 2077 9i estimdri
pentru anii 20LB-202O;

- aprobarea structurii retelei gcolare a inv5g5mdntului special la nivelul
judetului BuzEu pentru anul gcolar 2077.2018;

- acordarea de premii speciale elevilor din judelul Buzbu care au obtinut
rezultate deosebite la olimpiadele nalionale 9i internalionale in anul gcolar 2016-
2O!7, precum 9i profesorilor coordonatori;

- infiinlarea, organizarea 9i funclionarda Consiliului Consultativ pe Probleme
de Tineret;

- atribuirea de licente de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate sfeciale;

- aprobarea Regulamentului privind cinculalia pe drumurile publice judelene
a vehiculelor rutiere cu greutSli gilsau dimensiuni de gabarit care depSgesc
limitele maxime prev5zute de Ordonanla Guvernului nr. 43/7997 privind regimul
drumurilor, republicat5, cu modificErile gi qomplet5rile ulterioare 9i exercitarea
controlului, constatarea contraven!iilor 9i aplicarea sancfiunilor de c5tre
imputernicilii Consiliului Judefean BuzEu;

- aprobarea listei asociatiilor 9i fundatiilor cSrora li se acordE subven!ii de
la bugetul judetului BuzEu in anul 2OL7 pbntru activitSli de asisten!5 socialE,
conform Legii nr. 3a/1998;

- acordarea titlului de "Cet5!ea r dF onoare al judelului BuzEu" unor
personalit5li din judelul BuzSu si din raionul Soroca, Republica Moldova;



- stabilirea consumului lunar de carburanfi pentru autoturismele care

- stabilirea salariilor de bazd pentru l'unclionarii publici 9i personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Judelean BuzEu 9i al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea Consiliului judelean - familia
ocu paliona l5,,Ad mi n istrafie";

- stabilirea de m5suri pentru alte
judetea n;

- alte activit5ti cu caracter econo
La proiectul de hotdrAre privind s

pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Jude[ean Buzdu gi
al instituliilor gi serviciilor publice de interes juclefean - formd actualizatS, grupul
de consilieri judefeni al PNL, prin domnul consilier Carpen Claudiu, a formulat un
amendament prin care s-a propus reduqerea cotei de carburanli cu 25o/o,
amendament care a fost formulat 9i in celelalte comisii de specialitate. Av6nd in
vedere cb acest amendament nu a intrunit pum5rul necesar de voturi, comisia a
avizat^proiectul de hot516re in forma prezentat5 de iniliator,

In cadrul acestei comisii au fost dezb5tute si au fost avizate favorabil un
numdr total de 337 proiecte de hot516ri,

in cadrul gedinfelor, un rol impo
drept scop aprobarea unor m5suri org
modernizarea serviciilor publice
judetean, aprobarea unor parteneriate cu alfe autoritSli ale administraliei publice
locale pentru promovarea unor proiecte de cilezvoltare localS,

*

**

tn concordan!5 cu atribuliile stab
functionare a Consiliului Judetean Bu
Judetean Buz5u nr.94/2016, am urm5rit
a activitdtilor Comisiei pentru servicii publice, comer! 9i agriculturE din anul2OI7.

In fapt, activitatea membrilor comisiei poate fi extinsb gi in cadrul
colectivitdtilor din care provin acegtia, prin implicarea lor in rezolvarea

deservesc parcul auto al Consiliului Judelean BuzSu gi pe cel al instituliilor 9i
serviciilor publice de interes judelean - forrna actualizatS;

problemelor cu care se confrunt5 cetbtenii acestor colectivitSli,
Toate aceste activit5ti au presupus implicare 9i responsabilitate din partea

membrilor comisiei gi au avut drept scop cregterea eficienlei gi eficacitSlii
autoritdtii publice judetene in rezolvarea problemelor cu care se confrunt5
cetdtenii judetului BuzEu,

PRE9EDINTE,

Rotaru rd


