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RAPORTUL DE ACTIVIT
al Pregedintelui Consiliului Judetean Bu

pentru anul 2017

in cadrul gedintei de constituire a noului Consiltu judelean, din data de 22
lunie 2016, a fost validat mandatul de consilter judelean prin Hot5rarea nr.
742/2016, iar prin Hot6rerea Consiliulul Judelean Buzdu nr. 744/2016 am fost
ales in functla de Pregedinte al Consiliului Judelean BuzEu.

In exercitarea atribuliilor prev5zute la art. 104 alin.(1) din Legea
nr.275/2007 a administratlei publice locale, republicaU, cu modificbrile Si
complet5rile ulterioare, am urm;rit 9i am stabilit, mEsuri coerente care s;
asigure buna functionare a autorit5tii publice judelene, prin aplicarea unui
management organizatoric flexibil Sl adaptat con!inutului competenlelor acestei
autoritEti publice, urmSrind totodatE si indeplinirea obiectivelor in domeniul
calitdtii,

Sinteza activitElii proprii desfSguratE in anul 2017 este structuratX pe
segmentele de atributii prevdzute de art. 104, alin. (1) din Legea nr.21512001,
respectiv i

1. Relalia cu Consiliul Judelean BuzEu;
2.Funclionarea aparatului de speclalitate al Consiliului ludelean Buzdu, a

instituliilor Si serviciilor publice de interes judetean;
3. Executarea bugetului propriu al judelului;
4.Atributii privind relalia cu alte autoritSli ale administraliel publice locale

9i servicii pu blice;
5. Relatia cu cetdlenii judelului Buzeu.

1. Atributii privind relatia cu Consiliul Judetean BuzSu

in vederea asigurErii bunei functionEri a administraltei publice judelene,
precum Si a serviciilor 9i instituliilor de subordonare judeleanS, am iniliat un
numEr de 313 de proiecte de hotdrari, pe care le-am supus aprobSrii plenului
Consiliului .ludelean BuzEu. De asemenea, am asigurat convocarea, conducerea
gi desf;SUrarea in condilii de legalitate Si eficien!; a celor 12 gedinte ordinare, a
9 gedinle extraordinare gi una extraordinarE festivS, cu un specific aparte prln
participarea prietenilor gi colegilor nostri din Raionul Soroca, Republica Moldova.
In aceastS sedint5 primarii a 12 comune din judelul Buz5u au semnat cu
omologii din Raionul Soroca, acorduri pentru inltierea infrdtirii si colaborEril in
toate domenlile de interes comun. 
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1n aplicarea 9i implementarea hot;rArilor Consiliului judetean, a unor
prevederi legale statuate prin acte normative adoptate de legiuitor sau in
exercitarea atribuliilor de Presedinte, prevSzute de Legea ff.2f\l2OOj,,
republicatS, in anul 2017 am emis un numSr de 955 dispozitii, aduse la
indeplinire prin intermediul aparatului propriu de specialitate gi/sau al
instituliilor Si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judelean Buz5u.

In desfSgurarea acestor activitSli de dispozilie 9i de reglementare
normativS, fundamentarea in fapt Si in drept am realizat-o printr-o colaborare
directE cu specialistii din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Buzbu,
in funclie de domeniul de referintE.

Subliniez, in acelagi context 9i colaborarea cu alegii judeteni pentru
reglementarea Si solutionarea problemelor de gestionare curentE a activit5lii
autorit5tii publice judetene, dar gi pentru asigurarea funclionErii institu!iitor gi
serviciilor de su bordonare judeleanS.

Functionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean

Conform art.102 alin.(3) din Legea nr,215/2001 aparatul de specialitate
al Consiliului judelean BuzSu este subordonat presedlntelul acestuia.

Obiectivele urmbrite in aceastd direclie au vizat continuarea procesului de
dezvoltare a funcliei publice in contextul leglsla!iei in vigoare, implementarea
sistemului de carierS, cu respectarea principiilor transparen!ei, compatibilitS!ii 9i
oportunitbtii promovXrii in func!ii, precum gi acoperlrea unor segmente de
activitate cu specialisti.

Precizez c6, in colaborare cu vlcepregedinlii consiliului judelean, cu
secretarul judelului gi cu directorii executivi ai direcllilor din aparatul de
specialitate al Consiliului judelean, am depus toate diligenlele pentru ca toate
lnstituliile Si serviciile de sub autoritatea Consiliulut Judelean Buzbu sE atb;
structurile organizatorice corespunzdtoare indepllnirii scopurilor, obiectivelor gi
planurilor de acliune specifice pentru anul 2017.

Gestionarea resurselor umane
Structura organizatoricb a aparatului de speclalitate al Consiliulul

ludelean Buzdu a fost proiectatS cu consultarea directd a gefilor de
compartimente, in corelare cu nevoia de personal identificatE gi cu
responsabilitdtile/atribu!iile consiliului judelean rezultate dtn diferite acte
normative, dar gi cu incadrarea in alocatiile bugetului proprtu al judelului Buz;u.
In acest sens, in anul 2017 s-au emis mai multe dispozigii privind salarlzarea,
numirea sau promovarea in funclie.

Activitatea desfSgurat; la nivelul autoritSlii publice judelene in domeniul
Tesurselor umane in anul 2017 a avut ca scop asigurarea unui management
corect in domeniul TesuTSeloT umane, bazat pe criterii de performan!5 atat la
nivelul instituliei, cAt gi pe plan judelean. De asemenea, s-a urmErit 9i
realizarea obiectivelor 9i indicatorilor de performan!5 stablligi in activitatea de
implementare a sistemului de management al calitSlii.

S-a continuat procesul de dezvoltare a functiei publice pe fundamentul
unei legislalii coerente gi aplicabile in conlinutul sEu Si nu formal, precum Si
implementarea sistemului de carierS, transparent 9i competitiv,

Pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de speclalitate al
Consiliului Judelean BuzEu, in anul 2017 au fost organizate, cu respectarea
reglementArilor legale in vigoare, concursuri de recrutare, dupE cum urmeaz5:

- 5 concursuri pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante,
in urma cSrora au fost ocupate 3 funclii, publlce de conducere, 4 concursuri au



fost organizate de Agen!ia Na!ionalS a Funclionarilor publici, ta solicitarea
Pregedintelui Consiliului judetean gi un concurs organizat la sediul Conslliului
judetean, potrivit reglementErilor specifice funcliei publice;

- 3 concursuri pentru I funclii publice de execulie in urma cdrora au fost
ocupate 3 functii publice de execulie, 4 concursuri au fost organizate de Agenlia
NationalS a Funclionaritor Publici, la solicitarea pregedintelui tonsiliuluijud;te;n
Si un concurs organizat la sediul Consiliului judetean, potrtvit reglementarilor
specifice funcliei publice;

- 2 concursuri pentru funclii contractuale de execulie pentru 4 posturi, in
urma cErora au fost ocupate 4 posturi.

In vederea promov5rli in carierS a funclionarilor publici, s-au desf5gurat
dou5 examene de pTomovare in grad profesional superior, potrivit prevederilor
din Planul de ocupare a funcgiilor publice pentru anul 2017, promov6nd un
numEr de 7 funclionari publici de execu!ie.

Pentru institutiile gi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului
judelean Buz6u au fost avizate, potrivit reglementdrilor legale in vigoare,
initierea procedurilor de concurs, conform solicitErilor inaintate de conducerlle
acestora.

S-a realizat in permanen!5 legEtura functionalS cu ins tuliile autorizate pe
structura de personal (functii publice Si contractuale), respectiv cu Agen!ia
Nalionala a Funclionarilor Publici Si Inspectoratul Teritorial de [4uncA pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Buzdu. pentru institu!iile Si
serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judelean Buzdu aceast5
colaborare s-a realizat prln compartlmentele specializate din fiecare unitate.

Au fost aprobate/actualizate, prin acte administrative adoptate/emise la
nivelul autoritdtii publice judelene (hotd16ri ale Consiliului judelean gi dispozilii
ale Pregedintelui Consiliului judelean) numdrul de personal, organigrama gi
statele de funclii atat pentru aparatul de spectalitate al Consiliului Judelean
Buz5u, cat gi pentru instituliile Si serviciile pubtice aflate sub autorit;tea
Consiliului Judelean BuzEu, conform demersurilor initiate de conducerea fiec6rei
institu!ii.

In domeniul perfeclionErii pregitirii profesionale a personalului s-a pus
accent pe autoperfeclionare in vederea eficientizErii ac vitS!ii gi dezvoltarea
unei culturi organizalionale orientatd c5tre performan!5 gi valorificarea
potenlialului gi experienlei unui personal competent. De asemenea, au
partlcipat la cursuri de perfeclionare Si formare profesionalE organizate de
institulii autorizate un numdr de 135 persoane, din care 121 funclionari publici
9i 14 funclionari contractuali, pe diverse domenii gi un num;r de 28 consilieri
judeleni, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevEzute de autoritatea
publicE judelea n5.

Programe gi proiecte de dezvoltare regionalS

-.. ^ _ -1 : Iil]u I ljoi.eJtll uil :RE9T4URAREAL coNSE RVAREA Sr M oDERNTZAREA
IMOBILULUI SITUAT IN I4UNICIPIUL BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU NR,
40, iN VEDEREA lrurrrru1Antr CENTRULUT MUzEAL I.c, BRATTANU"

PROGRAI\4UL OPERATIONAL REGIONAL 2074-2020
Axa prioritarE 5 - ImbunEtStirea mediului urban gi conservarea, proteclia

Si valorificarea durabilS a patrimoniului cultural.
Prioritatea de investi!ii 5.1 * Conservarea, protejarea, promovarea gi

dezvoltarea patrimoniului natural gi cultural.
Valoare proiect: 17 .734.426,97 lei.
Obiectivul general al proiectului il constituie impulsionarea dezvoltEril

locale prin conseTVarea, protejarea 9i valorificarea patrimoniului cultural gi a



identitEtii culturale, corespunz5tor obiectivuiui specific al priorit5lii de inves tii
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural
9i cultural.

Obiectivul specific al proiectului il constituie restaurarea, conservarea gi
modernizarea intr-o perioad6 de 48 de luni a monumentului istoric reprezentativ
pentru patrimoniul cultural local ,,Fostul Spital I.C, BrEtianu,,ca centru muzeal,

BeneFiciari directi:
- Unitatea Ad m inistrativ-Teritoria l5 Judelul BuzEu, proprietarul imobilului,

solicitant gi beneficiar al asistenlei flnanciare;- Conslliul ludetean BuzEu, admintstratorul imobilului, ce indeplineste
atribulii privind gestionarea patrimoniului judetului, conform art. 91 alin, (1) din
Legea nr. 275/200L republicat;, actualizat5 a administra!iei publice locale;

- viitorul Centru muzeal LC. Br5tianu;
- vizitatorii, plStitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 1.500

vizitatori in primul an de operare al investi!iei, minim 1.605 vizitatori in al
doilea an de de operare a investiliei, minim 1,710 vizitatori in al treilea an de de
operare a investitiei, minlm 1.815 vizitatori in al patrulea an de operare a
investiliei, minim 1.920 vizitatori in al cincilea an de de operare a investigiei, in
condlliile unei cregteri anuale de 7olo a numErului de vizitatori;

- 14 persoane nou angajate la finalul implement5rii proiectului, caTe vor
lucra in cadrul centrului muzeal, personal tehnic/de specialitate Si administrativ;

Beneficiari indirec!i :

- 451.069 locuitori ai judelului Buz5u, care vor beneficia de rezultatele
investitiei prin prisma dezvolt5rii econom ico-socia le induse de proiect;

- autorit;li Si institu!ii judelene 9i regionale/nalionale cu competente Si
interese in sfera culturii, artei, educatlei, industriilor creative (Direclia
JudeteanE pentru CulturS, Culte Si Patrimoniu Cultural Nalional, Inspectoraiul
Scolar ludetean, Uniunea Artlgtilor plastici din Romania etc,);- 1,000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea
mon u mentu lu i istoric restaurat,,

Durata de implementare a proiectului: 21.O8.2017 -20.OB.2027.
Stadiul proiectulul: In curs de implementare,

2. TitIUI PTOiECTUIUI: "STIMULAREA MOBILITAJII LA NIVEL
N4ODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT
LII\4ITA ]UDET BRAILA - ROBEASCA _ VADU PASII (EB5)"

PROGRAIVUL OPERATIONAL REGIONAL 2O14-2O2O
Axa prloritarE 6 "imbunEtS!irea infrastructurii rutiere

reg ional; ",
Prioritatea de investilii 6.1. Stimularea mobilit5tii regionale prin

conectarea nodurilor secundare 9i terliare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurllor multimodale,

Valoare proiect: 120.08O.275,28 lei, cu o valoare a asistentei
nera m bursa bile solicitate de tt4.908.729,921ei.

Obiectivul general al proiectului il reprezint5 cregterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale 9i urbane situate in proximitatea retelei TEN-T
prin modern iza rea drumurilor judetene.

Obiectivul specific al proiectului il constituie modernizarea unui tronson de
36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate direct5 la TEN-T, in zona
limit5 judet BrSila - Robeasca - Vadu pagii - EB5, judetul Buzdu.

ActivitEtile principale:
- pregStirea documenta!iilor de achlzitie gi inchelerea contractelor cu

operatorii econom ici;
- pregStirea Proiectului Tehnic gi obiinerea Autorizatiei de Construire;

REGIONAL PRIN
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- execu[ia lucrSrilor de construclie;
- asisten!5 tehnic5 si dirigentie de gantier;
- informarea si publicitatea in cadrul proiectului;
- realizare audit financiar;
- managementu I proiectului,
Beneficiari direcli: cet 15.593 locuitori ai comunelor Vadu pasii, SEgeata si

Robeasca, agentii economici care isi desf5soard activitatea in cele 3 unitEti
ad m in istrativ-te ritoria le, Judetul BuzEu ca proprietar al infrastructurii
modernizate gi beneficiar al finantErii nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata si Vadu Pasii ca beneficiare ale unei conect5ri indtrecte imbundtSlite a
drumurilor locale aflate in proprietatea lor la reteaua TEN - T, Consiliul
Judetean Buz5u, in calitate de administrator al drumului.

Beneficiari indirecli: persoanele ce tranziteazE zona anual, aparlinEtori ai
locuitorilor din zon5, navetigti, muncitorii sezonieri, intreaga populalie a
judetului BuzEu.

Durata de lmplementare a proiectului: 01.10.2015 - 30,11.2020.
Stadiul proiectului: Im plementa re.

Proiecte promovate si in curs de evalua re/evaluate
l.TitIUI PTOIECIU IU i:..EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRI] DERMATO

VENERICE - COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BUZAU'
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 20T4-2020
Axa prioritarE 3 - Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii sc5zute

de carbon.
Prioritatea de investitil 3.1 Sprijinirea eficien!ei energetice, a gestionErii

inteligente a energiei gi a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clSdirile publice 9i in sectorul locuinlelor.

Va loa re proiect: 7.957.725,66 let.
Obiectivul general - Cregterea eficienlei energetice in clSdirile rezideniiale,

clSdirile publice 9i sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreazE consu mu ri energetice mari.

Obiectivul specific - Eficientizarea energetic6 a clSdirii Dermato Venerlce,
compartiment al Spitalului Judelean de Urqent6 Buz5u.

Beneficiari direcli:
- UAT - Judelul Buz5u, in calitate de solicitant Si beneficiar al asistenlei

financiare, autoritate a administrauei publice locale care are respon sa bilitatea
de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spltalicesti;

- Spitalul Judelean de Urgen!; BuzEu, in calitate de beneficiar utilizator al
investiliei realizate prin proiect;

- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmier5
beneficiazE de condilii de lucru imbunStSlite;

- 553 pacienli internali care beneficiazE
imbu nEtS!ite;

9i o ingrijitoare care

de condilii de spita lizare

Beneficiari indirecti :

- Personalul administrativ responsabil de funclionarea relelei termice din
cadrul spitalului, pentru cE va beneficia de o infrastructurd modernizat6,
funclionalS care va necesita mai pugine lucr5ri de intrelinere Si reparalii;- Directia de SEnEtate Public; Buzdu, care coordoneaz5 serviciile de
asistenlS medicalS din teritoriu;Apar!inEtorii pacten!ilor spitaliza!i in cadrut
Com partimentu lui Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului ludelean de
Urgent5 BuzE u;

- 451.069 locuitori ai judelului BuzEu, potengiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate in cadrul Compartimentului Dermato Venerice sectie



exterioara a Spitalului Judetean de tJrgen!5 BuzEu;
- Vizitatori/ persoane aflate in tranzit in jude! care apeleazE la serviciile

medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secue exterioara a
Spitalului ludelean de Urgen!5 Buz;u.

Durata de implementare a proiectului: 01.03.2018 _ 30.04.2020.
Stadiul proiectului : Precontractare.
2. TitIUI PTOiCCIUIUi: "EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CENTRULUI

SCOLAR DE EDUCATIE lNCLUZIVA BUZAU CSEI"
PROGRAN4UL OPERATIONAL REGIONAL 2074-2020
Axa prioritarE 3 - Sprijinirea tranzitiei c;tre o economie cu emisii scdzute

de carbon.
Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionbrii

inteligente a energiei gi a utilizErli energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clSdirile publice, 9i in sectorul lo-uinlelor.

Valoa re proiect: 3,181.081,69 tei.

.- Obiectivul general : Cresterea eficientei energetice in clbdirile rezidenliale,
clSdirile publice gi sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreaz; consumuri ma ri.

Obiectivul specific: Eficientizarea energeticE a Centrului Scolar de
Ed ucalie Incluziv5 BuzE u.

Beneficiarl direcli: UAT ludelul Buz5u, Centrul Scolar pentru Educalie
IncluzivE Buzdu, 7O de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 1O personal
auxlliar nedidactic; 24O de elevi, care beneficiazE de condi!ii de gcolarizare
im bunEtS!ite.

Beneficiari indirecti: Inspectoratul Scolar ludelean BuzEu, caTe
coordoneazE activitatea educa!ionalS a gcolii, parin!ii elevilor gcolariza!i;
vizitatori/persoane aflate in tranzit in jude! (care participE la concursuii,
activitati gcolare si extrascolare organizate de scoala), copii care au nevoi
speciale ce necesit5 condilii speciale pentru educalie gi care sunt in numEr din
ce in ce mai mare.

Durata de implementare a proiectului: 50 luni (2015-2019).
Stadiul proiectului: Depus,
3. Titlul proiectului: CONSOLIDARE, RESTAURARE SI

BIBLIOTECA JUDETEANA'VASTLE VOICULESCU; BUZAU
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2074-2020
Axa prioritarE 5 - Imbundt;!irea mediului urban Si

proteclia gi valorificarea durabilS a patrimonlului cultural
Prloritatea de investi!ii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea 9i

dezvoltarea patrimoniului natural gi culturai
Va loare proiect: 18.467.853,04 lei
Obiectivu general al proiectului il constituie impulsionarea dezvolt;rii

locale prin conservaTea, protejarea gi valorificarea patrimoniului cultural si a
identit5til culturale, corespunz5tor obiectivutui specific al priorit5lii de investitii
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea gi dezvoltarea patrimoniului natural
si cultural din cadrul POR 2014-2020.

Obiectivul speclfic al proiectului il constituie consolidarea restaurarea si
dotarea - intr-o perioadd de 47 de luni - a obiectivului de patrimoniu national
Biblioteca ludeleanE "Vaslle Voiculescu" BuzEu, clSdlre transformatE intr-un
spaliu expozitional cu valente istorice si arhitecturale autentice,

Beneficia ri dlrec!i:
- Unitatea administrativ - teritorialS judelul Buziu, proprietar al

imobilului, in calitate de solicitant gi beneftciar al asistentei financiare,- Biblioteca JudeteanE "Vasile Voiculescu,, Buzdu, administrator al
6
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imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expoziiiilor permanente gi temporare de cartesi publicatii specifice zonei, vizitatorii spallllor in care se pun in valoare

destinaliile de-a lungur timpurui are obiectivuiui de patrimoniu, consumatorii deturism cultural, plStitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 74g
vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 901 vizitatori _ in al ll_lea an
de operare,854 vizitatori - in al III-lea an de operare, gOT vizitatori - in al IV_
lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investlliei, plStitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in condigiile unei
cre9teri anuale de 7olo a num;rului de vlzitatori;
. : 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii prolectului, care vor
lucra in cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de speiialitate gi
ad m inistrativ.

Beneficiari indirecli :

- 451,069 locuitori ai judelului Buziu, care vor beneficia de rezultatele
investitiei prin prisma dezvolt5rii econom ico-socia le induse de proiect;

- autoritSti Si institulii judelene 9i regionale/nalionale cu competente gi
interese in sfera culturil, artei, educaliei, indusiriilor creative (Dir;c!;
ludeleanE pentru CulturS, Culte Si patrimoniu Cultural Nauonal, Inspectoraiul
Scolar ludetean, Uniunea Artigtilor ptastici din Romania, Universit5ii, mediul
ONG etc.);

- cel pulin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru
promovarea clSdirii de patrimoniu naiional consolidat si restaurat.

Durata de implementare a proiectului: februarie 2018 _ decemrie 2021
Stadiul proiectului : Contractare.
4. TitIUI PTOiCCIUIUi: ''EXTINDEREA 9I DOTAREA UNITAfII DE PRIMIRE

URGENJE A SPITALULUl ]UDEJEAN DE URGENJA BUZAU"
PROGRA14UL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritarE B. Dezvoltarea infrastructurii sanitare gi sociale
Obiectivul specific 8.2 ImbundtStirea calitSlii 9i a eficienlei spitalicegti de

urgenl; operaliunea B - UnitSli de primiri urgenle.
Va loa re proiect: 2.612.831,00 euro.
Obiectivul general - Imbun;i5!irea calit;!ii gi a eficien!ei ingrijirii

spita licegti de u rgen!5,
Obiectivul specific - Cregterea accesului la servicii medicale de urgentd in

judetul Buz6u.
Stadiul proiectului: Elaborarea documentaliei tehnico economice in

vederea promovErii cererii de finanlare.
5. TitIUI pToieCtUIUi: .PARTENERIAT 

PENTRU ETICA SI INTEGRITATE iN
CONSILIUL JUDEJEAN BUZAU "

PROGRA[4ULUI OPERATIONAL CAPACITATE AD[4INISTRATIVA
Axa prioritarE 2 "Administra!ie publicE gi sistem judiciar accesibile $itransparente",
Obiectiv Specific: 2.2 "Cregterea transparengei, eticii 9i integritEIii in

cadrul autoritSlilor Si institu!iilor publice,,.
Va loa re proiect: 394.491,04 lei.
Obiectlvul general Consolidarea capacitS!ii administrative a Consiliului

Judelean BuzEu de a cregte integritatea gi de a reduce vulnerabilit5gile la
coruplie, prin dezvoltarea gi implementarea unui sistem de inteoritate care
include standarde, politici gi proceduri de eticE Si integrltate, precum gi printr-un
program de educatie anticoruptie, contribuind la dezvoltarea unei administratii
loca le eficace,

Obiectiv Specific 1: Elaborarea 
-9i 

aplicarea unitarE a unui set de



standarde de eticE Si integritate, insolite de politicile 9i procedurite operalionale
aferente, care sE faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii
9l integritS!ii, contribuind totodati la implementarea la nivelul Cl BuzEu a
mEsurilor anticoruplie reglementate de legislalia nalionalE 9i monitorlzate de
SNA.

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul
instituliei, instrument inovativ de know-how in acest proces de adaptare gi
aplicare a noilor standarde, care va funcliona in beneficiul personalului gi al iJ
BuzEu in a nsa m blu.

Obiectlv Specific 3: Cresterea nivelului de educalie anticoruplie in 16ndul
Grupului Tint5, prin organizarea unui program in acest scop care va cuprinde 6
cursuri de formare/perfeclionare profesionalS in domeniul eticii gi integritatii,
precum gi 1 seminar in care se va discuta despre bune practici in domeniul
eticii, integrlt;tii 9i prevenirea coruptiei.

Beneficiari directl: Parteneriatul intre Consiliul Judetean BuzEu si
Transparency lnternational Rom6nla.

Consiliul ludetean Buz5u prin cele 151 de persoane insemn6nd personal
de conducere Si de execulie din cadrul Consiliului ludelean Buziu, 32 de
consilieri judeleni dln cadrul Cl BuzSu gi 87 de persoane insemndnd personal de
conducere gi de execulie din cadrul celor 87 de unitSli administrativ-teritoriale
existente la nivelul judelului BuzEu.

Beneficiari indirecli :

- 451.069 locuitorl ai judelului Buz;u, care vor beneficia de rezultatele
investitiei prin prisma activit5lilor implementate prin proiect.

Durata de implementare a proiectului: 16 luni.
Stadiul proiectului: Depus in data de 10.10.2017

^ 6.TiUul proiectutui: "I[4PACT Ri[4NICELU - N4ASURI INTEGRATE PENTRU
IMBUNATATIREA SITUAJIEI SOCIO-ECONO IIICE A PERSOANELOR
DEFAVORIZATE DIN COI\4UNITATILE MARGINALIZATE ALE CONTUNEI
RlMNICELU, JUDETUL BUZAU"

PROGRAN,IUL OPERAT]ONAL CAPITAL U[4AN 2OT4 .2020,
Axa prioritarE 4 - Incluziunea socialS gi combaterea s;r;ciei,
Prioritatea de lnvestilii f .ii: Integrarea socio-economicE a comunitE!ilor

marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.1. Reducerea numErului de persoane aflate in risc de

sirEcie gi excluziune social; din comunit;!ile marginalizate in care existd
populalie apatinand minoritSlii rome, prin implementarea de mEsuri tntegrate.

Va loa re proiect: 27.199.409,O7 lei.
Obiectivul general: Reducerea num5rului de persoane aflate in risc de

sErEcie gi excluziune socialS, prin mEsuri integrate (DLI 360), din comunitatea
marginalizatS, in care exist5 populalie apartinend minoritSlii rome in proporlie
de 39,24o/o.

Obiectivul specific:
1. Obiectiv Speciflc 1 Cregterea accesului la educatie pentru 1gg de copii

defavorizali din comunitatea marginalizatE Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei,
Fotin 9i Colibagi expusi fenomenului de abandon gi pErdsire timpurie a scolii,
prin mEsuri incluzive gi specifice, obiectiv aferent activitS!ii 1 a proiectului ce va
avea ca rezultat atingerea indicatorilor in 36 de luni;

2. Obiectiv Specific 2 Cresterea ocup;rii pe piala liber5 a muncii pentru
600 de persoane din comunitatea marginalizat5 Rimnicelu, satele Rimnicelu,
Stiubei, Fotin Si Colibasi dintre care 420 rromi, prtn intermediul serviciilor
specializate de lnformare, consiliere Si orientare profesionalS, formare
profesionalS, insertie pe piata muncii 9i acompaniere socio-profesionalS, obiectiv



aferent activit5til 2 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor
intr-o perioad; de 36 de luni;

3. Obiectiv Specific 3 Cregterea ocupirii pe cont propriu pentru 600
membri ai comunit5lii marginalizate prin desf5surarea de sesiuni de informare,
consiliere, consultanlE si instruire cu privire la antreprenoriat/ precum gi
acordarea de sprijin financiar si tehnic in crearea a 20 de afaceri nol.
Promovarea Si congtientizarea avantajelor antreprenoriatului, reprezintd un
adevErat motor al dezvolt5rii comunitSlii locale gi va fi realizat5 astfel inc6t sE
trezeasc5 interesul unul numir c6t mai mare de membri ai comunitdgii
marginalizate vizate de proiect, obiectivul este aferent activitSlii 3 a proiectului
ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor, in 36 de luni.

4. Obiectiv Specific 4 Cregterea accesulul la serviciile sociale, medicale 9i
socio-medicale pentru 1000 de persoane defavorizate dln comunitatea
marginalizat5 Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin gi Colibasi, prtn
furnizarea de pachete integrate, obiectiv aferent activitSlii 4 a proiectului ce va
avea ca rezultat atingerea indicatorilor, in 36 de luni.

5. Obiectiv Specific 5 Cregterea calitSlii vielii membrilor comunit5lii
marginalizate Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin gi Colibagi, prtn
imbun5tSlirea condiliilor de locuit pentru un numdr de 2OO persoane, 33 de
gospoddrii sErace si supraaglomerate, diminuand astfel pericolul pe care
locuirea precari il aduce asupra educaliei, s;nEt5tit si ocupErii, obiectiv aferent
activit5tii 5 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea urmEtorilor indicatori
intr-o perioadE de 36 luni;

6. Obiectiv Specific 6 Cregterea procentulut de siguran!5 locativS, prin
sprijinul acordat pentru reglementarea actelor de proprietate gi sprijin financiar
pentru 50 de gospod;rii dezavantajate din comunitatea marginalizat5
Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin gi Colibasi, in vederea reglementErii
actelor de proprietate, a cdror lips; limiteaz; substan!ial accesul la serviciile
publice, obiectiv aferent activitSlii 6 a proiectului ce va avea ca rezultat
atingerea urmEtorilor indicatori intr-o perioadE de 36 de luni;

7. Obiectiv Specific 7 Cresterea stimei de sine gi reconstructie identitarS,
prin promovarea interculturalit;tll ca instrument principal in domeniul
combaterli tuturor formelor de discriminare, in 16ndul a 1000 de persoane din
comunitatea marginalizat5 Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin 9i
Colibagi, obiectiv aferent activitStli 7 a proiectului ce va avea ca rezultat
atingerea indicarorilor in 36 de luni;

B. Obiectiv Speciflc 8 Dezvoltarea gi implementarea unui sistem de
management 9i control performant al proiectului prin monitorizarea continu; a
rezultatelor oblinute, in vederea maximizSrii impactului proiectulul asupra
grupului !intE vlzat intr-o perioada de 36 luni.

9. Obiectiv Specific 9 Asigurarea unel organiz;ri temeinice privind
decontarea cheltuielilor lndirecte pe bazE de rat5 forfetarS, precum gi
asigurarea vizibilitSlii finaniatorului 9i a activititilor proiectului, cu ajutorul unor
instrumente inovatoare de informare Si publicitate, in 36 luni.

Beneficiari direcli: Parteneriatul intre JUDEJUL BUZAU, Comuna Rimnicelu
9i partenerli: Funda!ia S;tean Brdila, Centrul de Consuttan!5 9i Studii Europene
SRL Galatl, Scoala GlmnazialS nr.1 Rimnicelu, SC RD Global project Consulting
SRL Buzau

Beneficiari indirecti :

Componenta grupului !int5 este urmdtoarea: -700 rromi Si 300 neromi -
812 adulti 9i 188 copii - copii se impart in 132 rromi 9i 56 neromi - adultii se
impart in 568 rromi Si 244 neromi,

In cadrul actlvit5!ii 1-"Sprijin in vederea cregterii accesulut gi participErii
9



la educalie pentru 188 de copii din comunitatea marginalizat5 Rimnicelu, satele
Rimnicelu, Stiubei, Fotin Si ColibaSi" vor fi implicati 1gg de copii dintre care 132
rrom i 9i 56 neromi,

In cadrul activitdttii 2r'Sprijin in vederea cregterii accesului 9i participErii
pe piala internS a muncii pentru 6OO de persoane [420 rromi 9i tg0 neromij din
comunitatea marginalizat5 Rimnicelu, satele Rimnicelu, gtiubei, Fotin 9i
Colibagi" vor fi informali 600 de adulti, dintre care 420 rromi si 1BO neromi,

In cadrul activitSlii 3-"susiinerea antreprenoriatului in cadrul comunit;tii
marginalizate Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin 9i Colibagi, inclusiv a
ocupErii pe cont propriu" vor beneficia de m5surile de ocupare 600 de persoane
dintre care 420 ffomi gi I B0 neromi.

In cadrul activitatii 4r'Sprijin in domeniul serviciilor medicale Si socio-
medicale pentru 1000 persoane, dintre care 812 adulti , 188 copti, 70O rromi,
300 neromi din comunitatea marginalizat5 Rimnicelu, S ubet, Fotin 9i Coliba5i,,
vor beneficia 1000 de persoane de mSsurile medicale gi socio-medicale, dinfre
care 700 rromi gi 300 neromi.

In cadrul activitdtil 5-" imbunit5tirea conditiitor de locuit ale persoanetor
dln comunitatea marginalizatd Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, Fotin gi
Colibagi" vor beneficia de imbunEtS!irea condiliilor de locuire aproximativ 2Ob
de persoane.

In cadrul activit5tii 6-"Sprijin acordat pentru 5O de persoane din
comunitatea Rimnicelu, satele Rimnicelu, Stiubei, FoUn gi Colibali in domeniul
reglementirii actelor de proprietate" vor beneficia de ajutor pentru oblinerea
actelor de proprietate 50 de persoane.

In cadrul actlvitSlii 7r'Furnizarea mdsurilor necesare rezolv5rii diferitelor
probleme ale comunit5lii marginalizate in vederea realizdrii procesulul de
inclusiune sociale" vor beneficia de mEsurile de nediscrimlnare 1OO0 de
persoane, atat copii cet Si adulti, dintre care 7OO rromi 9i 300 neromi.

Durata de implementare a proiectului: 36 luni.
Stadiul proiectului: Depus in data de 27.06.20t7, respins in data de

26.09.2017.
7, Titlul proiectului: "CONSOLIDAREA N4ANAGEI\4 E NTU LUI SITURILOR

ROSCIO l9O PENTELEU SI ROSCIO22g SIRIU"
PROGRAN4UL OPERATIONAL IN FRASTRUCTURA IVARE
Axa prioritarS 4 - Protectia mediului prin mSsuri de conservare a

biodiversit5lii, monitorizarea calitS!ii aerului Si decontaminare a siturilor poluate
istoric.

Valoare estimatd proiect: 1.150.000,00 lei.
Obiectivul general: Aslgurarea unui management eficlent al siturilor

ROSCI0190 Penteleu gi ROSCIo229 Sirtu prin implementarea mXsuritor
prevSzute tn Planurile de management pentru arille naturale protejate si pentru
speciile 9i habltatele de interes comunitar aprobate.

Obiectivul specific: l.4eniinerea gilsau imbunEtEtirea stSrii de conservare a
speciilor si habitatelor de interes comunitar din siturile ROSCIo190 penteleu 9i
ROSCI0229 Siriu; Dezvoltarea sistemicd a infrastructurii de vizitare a siturilor
ROSCIo190 Penteleu Si ROSCI0229 Siriu in vederea unei promov5ri optime a
acesteia Si a cresterii sigurantei vizltatorilor.

Beneficiarl directi:- Unitatea administrativ - teritorialS ludetul Buz5u, custodele siturllor
ROSCIo190 Penteleu Si ROSCIo229 Siriu, solicttant gi benefictar al asistentei
financia re;

- Consiliul Local Gura Teghii St locuitorti comunei Gura Teghti; Consiliul
Local Chiojdu Si locuitorll comunei Chiojdu, Consitiul Local Siriu 9i tocuitorii



comunei Siriu; Vlzitatori;
- Sectorul economic al comunelor: Gura Teghii; Chiojdu; Siriu;
Beneficiari indirecu;
- 451.069 locuitori ai judelului BuzEu, care vor beneficta de rezultatele

investiliei prin prisma ac vitSlilor implementate prin proiect;
. - autoritSli 9i institulii ju.degene Si regionale/nalionale cu competenge $iinterese in domeniul mediului inconjur5tor (Agenlia pentru proteclia Medlului
Buzdu; Agen!ia NalionalS pentru Arii Naturale piotejate; Minister;l lvlediului,
Ga rda de N4ediu etc);

- vizitatori ai site-urilor creat pentru pTomovarea siturilor ROSCIO190
Penteleu gi ROSCI0229 Siriu,

Durata de implementare a proiectului: 4g de luni,
Stadiul proiectului: in curs de elaborare a documentaliei tehnlco-

economice pentru promovarea cererii de finanlare.
B. TitIUI PTO|ECtUIUi: ,,BUILDING ECOTOURISNl DESTINATIONS FOR THE

BLACK SEA REGION" (CONSTRUIREA DE DESTINATII ECOTURIST]CE PENTRU
REGIUNEA I4ARII NEGRE)

Programul Operalional Comun,,Bazinul [45rii Negre,, ZO74 _ 2O2O
Valoare proiect: 1,398.621,14 eur (buget Cl BuzEu 229.108,00 eur)
Obiectivul general Improving the welfare of the people in eco tourlsm

destinations in Bulgaria, Georgia, [4oldova, Romania and Turkey through
sustainable tourism growth and joint business development anO
entrepreneurship ln the tourism and cultural sectors.

(Imbundt;tirea bunSsUrii populatiei in destinalti ecologice in Bulgaria,
Georgia, Moldova, Romenia gi Turcia prin cresterea durabilE a turismului si
dezvoltarea in comun a afacerilor gi spiritului antreprenorial in sectoarele
turistice $i culturale)

Obiectivul specific 1) Eco tourism Destination Building and Management atthe Partnering Countries of the project (Turism ecologic Dezvoltarea si
managementul destina[iei in !;rile partenere ale proiectului).

2) Capacity Building of Gateway Communtties and Tourism Actors at
Destination Sites (Dezvoltarea capacitSlilor com u niUiilor- porta I 9i actorilor dtn
domeniul turismului din localiile de destinatie).

Beneficiari direcgi: Parteneriatul lntre Ondokuz lvlayis University (Turcia),
Business Consulting lnstitute (t4oldova), Stara Zagora Regional Economic
Development Agency (Bulgaria), creen Caucasus (Georgia) Si Consiliul Judetean
BuzSu (RomAnia),

Durata de implementare a proiectului: 03.01.2019 - 19.05.2020.
Stadiul proiectului: Respins (depus in data de 31,05,2017).

Cooperare interinstitutionalA cu alte unititi administrativ-
teritoriale, sub form; de parteneriate gi asociatii de dezvoltare
intercomu nitarS, desfigurate in anul 2017;

Pentru e{aborarea proiectelor in parteneriat au fost adoptate hot516ri dupE
cum urmeazS:

- Hot5rerea Consiliului Judelean Buz;u nr,141l09.06,2017 privind
aprobarea proiectului ,,IMPACT Rit4NICELU - t4isuri integrate pentru
imbunEtSlirea situaliei socio-economice a persoanelor defavorizate din
comunitSlile marginallzate ale comunei Rimnicelu, judelul BuzEu,,in cadrul
PROGRAN4ULUl OPERAJIONAL CAPITAL UI\.1AN 2O|4-2OZO, Axa prioritarE 4 _
Incluziunea socialS 9i combaterea sErEciei, prloritatea de investilil 9,ii:
Integrarea socio-economicE a comunitS!ilor marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.1. Reducerea numbrului de persoane aflate in risc de
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sErEcie gi excluziune socialS din comunit5lile marginalizate in care exista
populatie apartlnend minoritSlii rome, prin implementirea de mEsuri inteqrate.- Hot5rerea Consiliutui Judetean Buz;u nr. 190/08.08,2017 irivindaprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buz5u, UAT Comuna
Robeasca, UAT Comuna S5geata gi UAT Comuna Vadu pagii pentru promovarea
proiectului "Stimularea mobilitSlii Ia nivel regional' prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limit5 jude! Brdila _ Robeasca _

Vadu Pagii (E85)" - forma actualizat; in urma evalu6rii tehnico-financiare prin
PI.OGRAN4UL OPERATIONAL REGIONAL 2Ot4-202O Axa prtoritar; 6
"ImbunStEtirea infrastructurii rutiere de importan!b regionalE,,, prioritatea de
investilii 6,1. Stimularea mobilit5tii regionale prin conectarea nodurilor
secundare Si terliare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Monitorizare - elaborare programe - strategii
In anul 2017, corelat cu Strategia de Dezvoltare Durabili a judelulul

Buziu gi cu Planul de Acliuni 2014-2020, s-au desf;9urat urmEtoarele actiuii;gi,
- au fost intocmite dou5 rapoarte de monitorizare, aferente Semestrului II

2016 Si Semestrului 1 2077l
- ca uTmaTe a solicitErilor UAT-urilor din judelul BuzEu, au fost eliberate

adeverinte de confirmare a existenlei priorit6lilor de investitii in Strategia de
Dezvolta re a j udelu lut;

_ - atAt la nivelul judetului BuzSu c6t gi la nivelul UAT-Urilor dtn jude!, aufost identificate o serie de oportunit6li de finanlare pentru perioadi deprogramare 2074-2020 in vederea promov5rii de proiecte cu finantare
europeanE nerambursabilS gi noi prioritS!i de lnvestilie;- pentru atingerea obiectivelor ,,Strategiel de Dezvoltare DurabilE 9iPlanului de Acliuni", s-au adus modificdri prin Hot516rea Consiliului Judetean
Buzdu^nr. 25Bl 27.1 1.2077.

In perioada 01.01.2017 - 31.t2.20f7 s-a acordat consultantd consiliilor
locale dln judel, s-au realizat 1O inregistr5ri in figele de acordare a Consultangei,
gi au fost completate 10 fige de satisfacere a cllentului,

Referitor la satisfaclia clienlilor interni, s-au completat 1B chestionare de
satisfactie a clientului intern.

Pregedintele Consiliului ludelean Buz;u a participat in calitate de membru
la intalnirile de lucru ale Consiliului de Dezvoltare Regionalb SUD-EST.

Urbanism gi amenajarea teritoriului
In baza prevederllor Legii nr,50/1991 privind autorizarea executErii

lucr5rilor de construclii, republicatS, cu modificErile St complet;rile ulterioare, in
cursul anului 2077, ca Pregedinte al Consiliului judelean, prin intermediul
direc!iei de specialitate a Consiliului judelean, am coordonat urmEtoarele
activitSli gi am dispus urm5toarele mEsuri:

- Pentru executarea lucrdrilor de construclii pe amplasamente situate in
extravilan sau pe terenuri ce depSgesc Iimita unei unit5!i administrativ -
teritoriale, aflate in competenla de emitere a pregedintelui Consiliului judelean,
s-au eliberat 286 certificate de urbanism (taxele aferente insumand 7.906 lei) Si
129 autorizalii de construire (taxele aferente insumand 386.792,21 lei))

Cu privire la emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul
Consiliului ludelean Buz5u asupra actului adminlstraliv - ,,Certificat de
urbanism" sau de ,,Autorizatie de construire,i in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991, pentru obiective situate in intravilan aflate in competenla de
emltere a primarilor caTe nu au constituite structuri de specialitate, s-au eliberat
345 avize de structurS pentru certificate !e urbanism (taxele aferente insum6nd



3.200 lei), 75 avize de structurE pentru autorizalii deconstruire/desfiinlare
(taxele aferente insum6nd 1.300 lei) 9i au mai fost eliberate un num5r de 20
avize de oportunitate (suma total; fiind de 800 lei).

Managementul calit;tii
Am coordonat, in colaborare cu

calitS!ii (Rf4C) 9i compartimentut de
transpunerea in practici a politlcilor gi
calitStii.

responsabilul pentru managementul
resort din aparatul de specialitate,
a obiectivelor stabilite in domeniul

Acoperirea cerinlelor impuse de legisla[ia in vigoare, de standardul SR EN
ISO 9001:2015 a reprezentat activitatea de baza a com pa rtimentu lui, reflectat5
in actualizarea documentaliei existente (manualul calit5iii, proceduri generale Sioperalionale), precum 9i identificarea 9i elaborarea de informatii documentate
noi.

_ Auditul de supraveghere 2 al Sistemului de Management al CatiU!ii,
efectuat de organismul de supraveghere SRAC, a concluzion;t cA:- functiile de conducere/coordonare sunt implicate direct gi concret in
procesul de implementare, menlinere gi imbunAtatire a SMC;- intregul personal este congtientizat cu privire la necesitatea aplicarli
SIV]C;

- Conducerea organiza!iei a asigurat resursele necesare function6rii in
conditii de eficacitate a SMC, un mediu corespunz5tor pentru operarea
proceselor, este preocupat; de respectarea partenerilor, comunitblii Si a
proprillor a ngajali;

- SMC aplicat de Consiliul Judetan Buzbu este descris, implementat
corespunz5tor, iar domeniul de certificare este adecvat activitdlii desfdgurate de
organ izatie.

. Astfel, Consiliul Judelean BuzEu, prin Compartimentul calitate, informatii
clasificate Si autorizare operatori date dln aparatul de specialitate lSegment
Ivlanagement al Calit;lii), a realizat:
. - elaborarea si revizia documentelor sistemului de management al calit5lii
in conformitate cu cerinlele standardului de calitate SR EN ISO 9OO1:2015;- pregEtirea institufiei pentru interfala cu auditorul extern _ SRAC
Bucuregti in vederea efectu;ril auditului de supraveghere 2 al sistemului de
ma nagement al ca lit;!ii;

- instruirea responsabililor cu calitatea pentru implementarea cerintelor
SR EN ISO 9001:2015;

.. 
- urmdrirea funciion5rii in mod eflcace a sistemului de management al

ca litS!ii;
- gestionarea procedurilor generale, operational generale gi operatlonale;- planificarea/auditarea sistemului de management at calit5lii in B

compartimente ale instituliei, finalizate cu rapoarte de audit si identificarea de
oportunit5ti de imbunEt;!ire.

- Aplicarea Programelor nationale de distributie a produselor
lactate 9i de panificatie in inv;timantul preuniversitai

Pentru anul gcolar 2016 - 2Ot7, in judetul Buz;u, au beneficiat de
Programul national de distributie a produselor lactate gi de panificatie in
invdgdmdntul preuniversitar un numbr aproximativ de 46.6i5 elevi gi pregiolari.

Produsele distribuite elevllor gi prescolarilor au fost:
- produse de panificalie: cornuri - (produs principal) in ambalaje de BO

gr./unitate Si bisculli (produs alternativ) in ambalaje de BO gr./unitate;
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- produse lactate: lapte pasteurizat 9i lapte UHT
iaurt (produs alternativ), in ambalaje de 200 ml/grlunitate,

Distribulia produselor lactate 9i de panifica!ie s-a
pentru municipli 9i ora9e, bis5pt5manal - pentru localit5tile
de 50 Km fa!5 de sediul furnizorulut gi sEpt5m6nal - pentru
mai mult de 50 Km fat5 de sediul furnizorului.

(produs principal) 9i

proaspete in gcoli
In anul gcolar 2016 -

Programul de incurajare a
aproximativ de 46.645 elevi

Produsele distribuite
de minim 100 g/buc.

fEcut astfel: zilnic-
aflate la mai putin
localitEtile aflate la

2017, la nivelul judelului Buz5u, au beneficiat de
consumului de fructe proaspete in gcoli un numEr
si pregcolari, pe o perioad; de 56 zile.

elevilor Si pregcolarilor au fost mere, cu o greutate

Aplicarea programului de incurajare a comsumului de fructe

Distribulia merelor s-a fEcut astfel: zilnic - pentru municlpii, orage gi
localitSli aflate la mai pulin de 25 Km fa!5 de sedtul furnizorului, bisEptdmAnat--
pentru localitSlile aflate la o distan!5 situat; in tntervalul 25 km - 50 km fal5 de
sediul furnizorului 9i s;pt5menal - pentru localttS!ile aflate ta mai mult de 50 Km
fa!5 de sediul furnizorului.

in domeniul turismului Si agroturismului
Promovarea potentialulul turistic Ai agroturlstic al judelului Buz5u la nivel

national Si internalional a constituit un obiectiv important gi in anul 2017 pentru
pregedintele Consiliu lui judelea n,

Activitatea Com pa rtimentu lui de promovare $i Dezvoltare a Turismului s-a
desfSgurat conform Planului de Acliuni gi ,,Strategiei de promovare 

Si
Dezvoltare a Turismului in judelul BuzEu pentru perioada 2016-2020,,, aprobatd
prin Hotbrerea Consiliului ludetean ff. 273/20t6.

Pentru anul 2017 au fost stabilite un numdr de 3 obiective generale care
au fost indeplinite in totalitate dupE cum urmeazS:

Obiectiv 1: Promovarea potentialului Turistic Ai Agroturistic aljudetului Buz5u pe plan national 9i international
- S-au realizat 5 materiale de prezentare a atracliilor turlstice, pliante,

broguri (brogura ,,S;rata Monteoru", brogura ,,Judelul Buz5u - atractie turisticE
Si etnograficS", pliantul ,,Cazdrl SErata t4onteoru", pliantul ,,Vulcanii Noroiogi,, 9i
Harta Etnografic5 a judelului BuzEu), precum Si un film de prezentare turistlc5 a
judetului;

- Au fost reeditate un numEr de alte 4 materiale de promovare (brogurile
,,finutul BuzEului farmec Si pitoresc inedit", ,,Vulcanii NoroioSi,,, "Vestigiile
rupestre din lYun!ii BuzEului" gi harta turisticS a judelului Buz;u);- Au fost realizate roll-up, info desk 9i pop-up spider in vederea
participErii la evenimente de promovare turisticS;

- A fost realizat,,Calendarul pielelor, tergurilor gi oboarelor desf5gurate in
judetul BuzSu in anul 2Ot7",

- A fost finalizat ,,Registrul-Inventar al Resurselor Turistice din judelul
BuzEu";

- Judelul Buz5u, prin Consiliul Judelean a participat la un numEr de 6
manifest5ri specifice promovErii obiectivelor turistice - targuri de turism,
sem inarii, conferin!e, colocvii, intruniri.

- S-a participat la 6 manifestdri natlonale Si internationale din domenlul
turismului (Ex, TArgul de Turism al Romaniei - 2017, Bucuresti; Targul de
Turism ,,Tourism. Leisure. Hotels" - ChisinSu, Republica [4oldova; intrunirea
anualS a membrilor "Convenlia Carpatic;" - Bragov; intrunirea Des natiilor



EDEN - RESinari - Sibiu);
Obiectiv 2: Parteneriate cu institutii, ONG-uri, agenti economici,

persoane fizice etc, cu scopul promovirii turismului buzoian:
Realizarea a constat in activiuti de sustinere a realizErii de parteneriate gi

implicarea societElii civile in procesul de dezvoltare a judegului BuzEu;
participare la intelniri cu asocialii profesionale de profil pentru identificarea unor
noi metode de promova re;

- Au fost realizate opt parteneriate gi colabor6ri cu ONG-Uri sau institulii
cu scopul promov5rii turismului buzoian (cu Colegiul ,,plihai Eminescu,,gi Liceul
Tehnologic ,,Meserii Sl Servicii" din Buziu in cadrul proiectului ,,Scoala promo-
veazE turismul"; colabor5ri cu unit5lt de cazare turisticd din judelul BuzEu in
vederea promov5rii la Tergul de Turism al Romentei - Bucuregti; cu CJCA BuzEu- Ansamblului folcloric ,,Plaiurile [4iorilei" la standul national al Rom6niei in
cadrul TTR; cu Muzeul Judelean BuzEu pentru amena;jrea miniexpozigiei de
arheologie,,Cultura 14onteoru, brand cultural buzoian,,; cu primEria Berca pentru
ansamblul folcloric,,DrEgEiculele" - Clubul Copiilor Berca; cu Asocialia ,,Zestrea
Bisocean;" pentru promovarea satului buzoian gi a valorilor tradilionale; cu
Centrul de Informare Turistic5 Nehoiu; cu Centrul de Informare Turistic5 SErata
Monteoru );

- A fost organizat5 ,,int6lnirea managerilor unit5!ilor de cazare din judelul
BuzEu", av6nd ca scop promovarea unitSlilor de cazaie din jude!, in contexiul
intrdrii in vigoare a Ordonanlei de Urgen[5 a Guvernului nr. g/2\t7 pnvind
acordarea voucherelor de vacantS, atragerea turi$tilor in judelul BuzEu precum
Si dlficultS!ile cu caTe se confruntE operatorii de turism;

- S-a participat la,,intalnlrile franco-rom5ne pentru turism,,, edilia a B-a,
cu tema: InvEtEmentul profesional dual, turismul vlticol, guvernan!a 9i
a menajarea teritorlului - BuzEu.

- A fost incheiat un Protocol de colaborare cu 14lnisterul Turismului privind
promovarea siglei turistice a Rom6niei;

Obiectiv 3: Evaluarea Si Inventarierea resurselor turistice gi
Acordarea de consultanti pe domeniul turismului.

- S-au desf5surat activitSli de inventariere a resurselor turistice care fac
parte din domeniul public sau privat al judelului Buz5u, precum 9i a celor aflate
in proprietatea peroanelor fizice sau juridice de drept privat, prin inscrierea
acestora in "Registrul-Inventar local al patrimoniului turistic,, realizat de cEtre
Consiliul Judetean BuzSu.

- S-a acordat consultant5 in domeniul turismului unitSlilor administrativ-
terltoriale din judet 9i institutiilor subordonate Consiltului ludetean Buzau, ONG-
uri, alte institulii ori persoane fizice.

Informatizarea administratiei publice judetene
Volumul corespondentei electronice pe majoritatea conturilor de e-mail

instalate in domeniul ,,cib,uzau.ro" este de aproximativ 75 mesaje zilnic, dintre
care aproximativ 20 sunt distribuite pe fluxurlle interne cEtre Registratura
institutlei.

In cursul anului 2017, website-ul oficial al Consiliului Judetean Buz5u
!!]{W-elb!ZAU.rA a fost reproiectat 9i realizat cu scopul cregterli eficienlei gi
operativit5tii, a imbunEtS!irii accesibtlitSlii web la serviciile pubtice, in vederei
interacliunii atat intre cetSleni, med le de afaceri 9i administratia public;, c6t gi
in raportul interinstitutional gi conform prevederilor Hota16ril de Guvern nr.478
din 6 iulie 2016 pentru modificarea Si completarea Normelor metodologice de
aplicare a L.egii ff.544/2001 prtvind liberul acces la informatiile de interes
public, aprobate prin HotErerea Guvernului nr.t23/2002 care impun
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structuTarea informatiilor publicate pe pagina web a unei institutii publice
conform Anexei nr.1 la Normele metodologice,

Cel pulin de dou5 ori pe an s-au emis avertiz6ri c5tre prim6rii in leg6tur5
cu consecinlele utilizErii fdrE licen!5 a produselor software (sisteme de operare,
platforme Office etc.): ilegalitatea fenomenului, implicaliile 9i efectele legale,

In mod curent se face monltorizarea gi intrelinerea calculatoarelor din
releaua internS, asigurandu-se conexiunea la Internet, securizarea traficului de
figiere in retea sau in spatlul Internet, securizarea corespondenlei electronice
(e-mail). Se acordE permanent asisten!5 pe utilizarea produselor software,
instalarea gi utilizarea certificatelor digitale etc.

Permanent se face intrelinerea website-ului lnstituliei, La sfarsitul anului
2017 numirul vizitatorilor acestula era de aproximativ 617.300 (pe o perioad5
de 5110 zile), rezultend o medie zilnic; de 121 vizitatori, in crestere fatE de anii
preceden!i, ceea ce denot5 sporirea interesului cetS!enilor gi investitorilor
pentru problemele comunit5lii judetene. Domeniile de mai mare interes pentru
vizitatori: proiectele de hot5reri Si hotd16rile adoptate de Consitiul judetean,
anunturi de proiecte europene sau nallonale, concursuri de ocupare de posturi,
licitalii, monitorizarea proiectelor in curs de implementare etc.

Si in anul 2017, Monitorul Oficial al Judetului Buziu a fost editat
trimestrial, in format electronic ai postat pe site-ul Consiliului ludelean Buz5u,
w ww. cj b!Z!!.Iq, la categoria cu acelagi nume.

Activitatea in cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene
tn calitate de vicepregedinte al Uniunii Nalionale a Consiliilor Judelene din

Romania (UNCJR) am desf5surat o activitate sustinutS in ceea ce privegte
iniliativa legislativS, contribuind la imbunSt;!irea propunerilor legislative St la
modificarea punctualS a unor prevederi din legi sau alte acte normative
transmise spre consultare c5tre Consiliul Judetean Buz5u.

3. Exercitarea atributiilor de ordonator principal de credite
Conform art. 104, alin. (4) lit. a) din Legea nr. 275/2007, republicat5,

pre$edintele consiliului judelean exercitE funclia de ordonator principal de
credite.

in conformitate cu regulamentul de organizare gi funclionare al Consiliului
Judelean Buz5u, Directla Economic; este structura din cadrul aparatului de
specialitate al Conslliului Judelean Buzdu prin intermediul cErela autoritatea
publicS judeteanS asigurE elaborarea 9i fundamentarea bugetului propriu al
judelului in condilii de echllibru bugetar, precum gi managementul financiar-
contabil pentru intreaga activitate economicE a Consiliului judelean,

Pentru elaborarea bugetului propriu al judelului Buzdu pe anul 2017 au
fost analizate proiectele de buget ale institutiilor din subordinea Consiliului
judetean, respectiv; instituliile de cultur; (Muzeul Judetean, Centru de CulturS
si Art5, Biblioteca "V. Voiculescu", Teatru Dramatic ,,G. Ciprian,,), instituiii de
asisten!5 socialS, gcolile speciale, Directia de evident5 a persoanelor, Spitalul
Judetean de UrgentS BuzEu. De asemenea, s-a analizat necesarul de fonduri
pentru Centru 14ilitar Judelean si Inspectorarul Judetean de Urgent5 Buz5u.
Proiectul de buget a fost elaborat 9i aprobat urmdrindu-se asigurarea de
resurse financiare suficiente pentru toate activitS!ile finan!ate din bugetul
propriu al judelului, cu respectarea Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul
20U si a Legii ff.273/2006 prlvind finantele publice locale, cu modificArile gi
completErile ulterioare.

In cursul anului 2017, bugetul judetului a fost elaborat in mal multe
etape, respectiv bugetul initial sl rectificEri. Bugetul propriu ini!ial s-a aprobat



prin Hot5rerea Consiliului Judelean nr. 6!/2017 privind aprobarea bugetului
Judetului BuzEu pe anul 2017. Veniturile bugetului jude!ului au fost stabllite in
sumS totalS de 229.486 mii lei, din care 221.786 mii lei reprezint; venituri
pentru Seciiunea de functionare si 7.700 mii lei reprezint5 venituri pentru
Sectiunea de dezvoltare. Veniturile Consiliului Judetean BuzEu sunt constituite
din: venituri proprii (impozite gi taxe, alte venituri fiscale Si nefjscale), cote gi
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (impozit pe venit iiTVA), subventii de la bugetul de stat, sume de la UE 9i bugetul de stat pentru
proiecte finantate din FEN (inclusiv sume primite in contul pl;tilor efectuate in
anii anteriori), sumele excedentului din anii precedenli pentru acoperirea golului
de cas5 a Secgiunii de dezvoltare gi pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de
dezvolta re,

Cheltuielile bugetului judelului in anul
sum; de 294.226 mit lei, dtn care 221,786
Secliunea de funclionare Si 72.440,0O mii
dezvolta re.

2017 au fost stabilite, initial, in
mii lei reprezint; cheltuieli pentru
lei cheltuieli pentru Sectiunea de

Pe parcursul anului 2017, bugetul de venituri gi cheltuieli al judetului
Buziu a suferit 9 rectific5ri aprobate prin hotS16ri ate Consiliului juOeiean
Buz5u. Ultima rectificare a bugetului proprlu s-a f5cut pentru urm5toarele
SUMC:

- venituri 256.808,45 mii lei (din carc 236.708,45 mii lei venituri pentru
secllunea de funclionare si 20.100 mii lei venituri pentru sectiunea de
dezvolta re);

- cheltuieli 326.255,45 mii lei (din care 236.7O9,45 mti lei cheltuielile
secliunli de funclionare 9i 89,547 mii lei cheltuielile secliunii de dezvoltare).

Potrivlt contului de execulie al bugetului propriu al judetului in anul 2017,
pe secliunl, s-a constatat:

- veniturile Secliunii de functionare au fost in sumE de 233.329,78 mii lei
(229.757,78 mii lei Trezoreria BuzEu si 3,572 mii lei Trezoreria R6mnicu S5rat),
iar cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2017 din secliunea de funclionare
au fost in suma de 209.313,22 mlt le't, inreqistr6ndu-se un excedent in sumE de
24.016,55 mil lei;

- veniturile Sectiunii de dezvoltare au fost in sumE de 7.958,75 mii lei, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2017 din sectiunea de dezvoltare au
fost in sumE de 31.134,36 mii lei, inregistrandu-se un deficit in sumE 23.175,67
mii lei.

in aceast6 situa!ie, acopertrea deftcitului Secliunii de dezvoltare s-a f;cut
prln Hot516rea Consiliului ludelean Buz;u nr.1/2018 privind aprobarea
acoperirii definltive a deficitului pe anul 2017 din excedentului anilor precedenti
al bugetului propriu al judetului Buz;u, iar excedentul Secliunii de funclionare
se va prelua in contul de excedent al bugetului local gi se va repartiza prin
hot516re a Conslliului Judelean BuzEu in anul 201B cu respectarea prevederilor
art. 5B din Legea nr.273/2006 gi ale Ordinului ff. 324412077 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017.

Excedentul caTe se va repartiza in anul 2018 prin hot5rare a Consiliului
ludetean BuzEu este de 78.711,67 mii lei.

De-a lungul anului 2017 9i bugetele unitSlilor de sub autoritatea
Consiliului judeiean au suferit rectificdri.

Execulia bugetarE s-a efectuat cu respectarea standardelor lnternalionale
de contabilitate, in baza normelor interne 9i a Ordinului Ministerului Finantelor
nt.U92/2002 (cu modificdrile gi complet5rile ulterioare), astfet incet angajarea,
lichidarea, ordonanlarea Si plata s-au realizat cu respectarea tuturor dispozi!illor
lega le in vigoa re.
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in aplicarea Legii ff. 6/2077 privind bugetul de stat pe anul 2017, a Legii
nr. 275/2007 a administratiei publice gi a Legii nr.213/2006 privind finantele
publice locale, Consiliui ludeiean BuzEu a repartizat sume cEtre unit5tile
admlnistrativ- teritoriaie din judetul BuzEu pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru achitarea arierateLor, rambursarea ratelor la imprumuturile contractate
in baza Ordonantei de UrgentS a Guvernului nr. 2/2OtS, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare localS si pentru proiecte de infrastructurE care
necesitS cofinanlare localS (prin H.C.J. BuzEu nr. 40/20f7, respectiv H,C.t.
Buzdu^nr,41/2077).

In ceea ce privegte accesarea programelor cu finantare nerambursabilE in
anul 2017 au fost semnate dou5 contracte de finanlare, astfel:

- "Restaurarea, conseTVaTea gi modernizarea imobilului situat in I\4unicipiul
Buzdu, b-dul N. BElcescu, nr.40, in vederea infiint;rii Centrului muzeal I.C.
BrStianu", pentru care s-a alocat suma de 2.374 mii lei gi al cErui beneficiar
este Unitatea Administrativ - TeritorialS Judetui Buzdu;

- "Stimularea mobilitStii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limita de judet BrSiLa - Robeasca - Vadu pagii
(E85)", pentru care s-a alocat suma de 550 mii ei, avend printre beneficiari
Unitatea Administrativ - TeritorialS Judetul Buz5u, atSturi de alte unitSli
adrninistrativ - teritoriale (Robeasca, SEgeata, Vadu pasii).

Totalu incas;rilor pentru obiective e cu finantare europeanE
nerambursabilS pe anul 2017 au fost in sumE de 183 mii iei (37,50 mii tei
reprezentand subven!ii de la bugetul statului cStre bugetele locale pentru
sustinerea proiectelor 9i 145,50 mii lei reprezentAnd sume primite in contul
pl5!ilor efectuate in anii anteriori).

La capito ul drumurile judelene, in anul 2017:
- s-au efectuat lucr;ri pentru reparalii gi intrelinere si dez;pezire ?n

valoare de 16.022 mii lei;
- s-au efectuat lucr5rile pentru modernizarea si reabllitarea unor drumuri

judetene, valoarea acestor lucrari fiind de 27.460 mii lei,
In calltatea sa de partener in cadrul unor programe si proiecte (Asociaiia

de Dezvoltare IntercomunitarS,,BuzEu 2008", Asociatia NationalS a Autoriutii
Teritoriale de Ordine PubLic;, Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarS.,Sud-Est"
pentru Situatii de Urgen!5 Constanta, Asocia!ia de Dezvoltare Intercomunitarx
,,55rata-l\4onteoru", Uniunea NationalS a Consiliilor Judetene din Romania,
Asociatia Directorilor Economici 9i Contabililor din judelele din Romania)
Consiliul Judeiean Buz5u a alocat suma de 1.303 mii lei, din care s-au cheltuit
efectiv 1.293 mii lei.

Consiliul ludeiean Buz;u a susiinut financiar si organizarea unor activiuti
cuituraLe: concursul interjudetean "lvlicii cercetasi", Ziua internaiionalS a
bo navului de Parkinson, Festivalui international pentru copii "Sun Joy Beauty",
Festivalul de dans international "Cupa BuzEului", Festivalul "Buzlu Fest", Ziua
internationalS a copilului, Festivalul concurs "Gratie si Talent", Festivalul de
muzicd rock'Top T", Seminarul Centenarul Rom6niei gi Primu R;zboi I\4ondial,
Festiva ul concurs "Pui de romanas" sau acliunl dedicate Zilei Nationale a
Roman ei si SErodtorilor de arn5.

In cadrul Dlreciei Economice din cadrul aparatului de specialitate aL

Consiliului ludetean BuzEu este organizatd gi activitatea de control financiar
preventiv propriu. Aceast5 activitate consti in verificarea sistematicS a
operatiunilor din punct de vedere al legalit5tii, regularit5tii si incadrSrii in
llmitele 9i destinalia creditelor bugetare gl/sau de angajament, dupE caz. AvAnd
in vedere modificdrile legislative din domeniu, din anul 2017 (Ordinul lvlinistrului
Flnanlelor Publice nr.2332/2017), cadrul general al operaliunllor supuse
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contolului financiar preventiv propriu a suferit o serie de modific5ri in anul
2017. Au fost supuse controlului financiar preventiv propriu urmEtoarele
ac!iu ni:

- deschiderea, repartizarea 9i modificarea creditelor bugetare,
- angajamente legale din care rezultd obligatii de platd,
- ordona nla rea cheltuielilor,
- concesionarea, inchirierea, transmiterea, venzarea si schimbul bunurilor

din patrimon iu I instituliilor publice,
- alte operaiiu ni.
Pe parcursul anului 2017 nu s-a inregistrat niciun refuz la viza de control

financiar preventiv.
Toate cheltuielile au fost angajate 9i ordonantate la plat;

prevederilor legale, dupE o temeinicS analizd a necesit6tii
efectuErii acestora.

In perioada octombrie - decembrie 2Ol7 s-a realizat inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrErilor gi
serviciilor in curs de execulie sau neterminate, terenurilor gi drumurilor
judelene aflate in patrimoniul Consiliutui Judelean BuzEu.

Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenla contabil;
pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a
angajamentelor legale gi a pl;!ilor efectuate in baza angajamentelor legale, s-a
urmErit alimentarea conturilor de cheltuieli gi efectuarea cheltuielilor conform
bugetului aprobat, s-au intocmlt ordlne de platE c5tre trezorerie, dispozitii de
incasare/plat5, s-a urm;rit primirea la timp a extraselor de cont Si s-a efectuat
verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenla contabilE
a cheltuielilor previzute in bugetul de venituri Si chettuieli, asigurandu-se
incadrarea lor corect5 pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. De asemenea, in
perioada octombrie - decembrie 2016 s-a realizat inventarierea elementelor de
natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrSrllor gi serviciilor in curs de
executle sau neterminate, terenurllor gi drurnurilor judelene aflate in
patrimoniul Consiliului judetean BuzEu in anul 2017. S-au intocmit dEri de
seamS contabile gi statistice specifice, la termenele stabilite. Nu s-au inregistrat
nerespect5ri de termene 9i incElc5ri ale legisla!iei specifice.

In anul 2017 au fost asigurate condiliile necesaTe implement5rii gi
dezvolt;rii sistemului de control managerial la nivelul Consiliului Judelean
BuzEu,

Organizarea activitdtii de audit public intern
Planul anual de audit public intern pe anul 2017 a fost aprobat prin

Dispozilia nr. 453/06.12.2016 a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu. in
conformitate cu acesta, la Consiliul Judelean Buz5u, in anul 2017 au fost
planificate mlsluni de asigurare, in proporue de 82,7a/o si cete 1 misiune de
evaluare, 1 mislune de consiliere, 1 mislune de informare reprezent6nd 17,60/o
din totalul misiunilor efectuate. In total s-au efectuat 17 misiuni la aparatul de
specialitate al Conslliului judelean gi la toate entitEtite aflate sub autoritatea
acestuia, caTe nu au compartiment de audit incorporat in structura lor.

De asemenea, la solicitarea conducerii Consiliului judetean Buzdu a fost
efectuat; si o misiune de audit public ad-hoc,

Conform Referatului de justificare care a insotit proiectul planului anual de
audit intocmit la nivelul Consiliului judelean, selectarea misiunilor care fac parte
din plan s-a realizat respectand urm;toarele cerinte legale: evaluarea rlscului
asociat diferltelor activitili, sugestiile presedintelui Consiltulut judelean, tema
solicitatE de UCAAPI, numErul entitSlilor publice de sub autoritate, resursele de
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audit disponibile, respectarea periodicitSlit in auditare Si tipurile de audit
convenabile pentru fiecare entitate. Nu au fost solicit5ri din partea Camerei de
Conturi Buz;u privind efectuarea unei anumite misiune de audit public intern.

NumErul redus de audttori din cadrul Biroului de Audit public Intern
(gradul de ocupare a posturilor de executie fiind de 50%) din aparatul de
specialitate al Consiliului Judelean BuzSu a creat unele greut5li in realizarea
funcliei de audit asupra intregului domeniu auditabil. Acest aspect a condus la
imposibilitatea de a cuprinde in intervalul de trei ani, conform legii in vigoare,
auditarea tuturor activit;!ilor desfSgurate in cadrul aparatului de speclaliGte al
Consiliului judetean 9i la celelalte entitS!i subordonate.

- In anul 2017 au fost planificate 17 misiuni de audit public intern,
efectuate la aparatul de specialitate al Consiliului judetean BuzEu si la toate
celelalte entit5ti subordonate acestuia, astfel:

- 3 misiuni privind activitatea financiar-contabilS;
- 9 misiuni privind activitatea de achizitii publlce;
- 1 misiune de audit privind activitatea desfdsurat5 de c;tre societatea SC

Domenii Prest SR L;
- 1 misiune de auditare a activitdtii de promovare 9i dezvoltare a

turismului in judetul BuzE u;
- 1 misiune de consiliere in cadrul Directiei luridice 9i Administratie public5

LocalS din aparatul de specialitate al Consiliului ludetean Buzdu;- 1 misiune de evaluare a activlt5tii compartimentului de audit publlc
intern din cadrul Direciiet Generale de Asistentd Sociald si protectia Copilului
BuzS u;

- 1 misiune de informare privind implementarea recomandErilor din
rapoartele de audit intern finalizate in anul 2016.

De asemenea, la solicitarea conducerii Conslliului ludetean Buz5u a fost
efectuat5 o misiune ad-hoc dispus; a CEminul pentru persoane verstnice din
comuna VintilS Vod5, cu tema:

- determinarea va lorii
VintilS Vod5, pasiv ce va fi
bugetul Directiei Genera le de

Principalele constatSri

pasivulul CSminului pentru persoane vArstnice
preluat de c5tre Consiliul Judelean BuzEu, prin

Asistent5 SoclalS 9i Proteclia Copilului BuzEu.
in urma efectudrii misiunii ad-hoc au fost

urmEtoa rele:
- CEminul pentru persoane v6rstnice VintilS VodS inregistra la data de

30.11.2077 datorii totale in suma de 528.123 lei, datoriile cdtre furnizori, in
sumi de 104.595 lei si salariile neachitate din luna august 2017, in sum5 de
173.733 lei fiind stabilite pe baza balaniei de verificare intocmitS la 30.11.2017;- Datoriile c;tre bugetul de stat (impozit pe venitur e din salarii) 9i
bugetele asigur5rilor sociale de stat in sumE de 249.795 lei au fost stabllite in
baza figelor sintetice preluate de la Administratia ludeteand a Finantelor publice
BuzEu. Din datele prezentate, rezuttd cE se inregistieazE obltgaiil neachttate
c;tre bugetul de stat si bugetele astgurErilor sociale de stat in sumE de 246.126
lei, la care se adaugd dobanzi in sumE de 2.448 lei si penalit5ti in suma de
1.227 lei;

- Din balanla de verificare a ciminului pentru persoane varstnice Vintila
Vod5, rezult5 datorli c;tre bugetul statului si bugetele asigurErilor sociale de
stat in sum5 242.337 lei. Diferenta de 3.795 lei dintre daiele din balanta de
verificare gi cele din figele sintetice preluate de la Administratia ludeteanE a
Finantelor Publice BuzEu este pe seama plStilor anterioare efectuate cu
int6 rziere.

Ivlisiunile de audit publlc intern au avut scopul de a furniza
managementului autoritStil o asigurare rezonabilS gi obiectiv6 asupra eficientei
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si eficacit;tii sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului
si a proceselor de admlnistrare.

Recomandbrile emlse de c6tre auditori in rapoartele de audit au fost
fezabile 9i economlce, dar gl cu un caracter de anticipare 9i, pe aceast5 baz5,
unul de prevenire a eventualelor disfunc!ionalit;!i sau tendinge negative la
nivelul structurilor auditate. Au fost intocmite planuri de actiune ;i calendare de
implementare a recomandArilor, in care s-au stabilit termene Si persoane
responsabile, iar rapoartele de audit au fost aprobate de c;tre ordonatorul
principal de credite.

Auditul face eforturi de congtientizare a importanlei procesului de
gestionare a riscurilor, care sE ofere conducerii o abordare eficace a riscurilor gi
posibilit5tilor de administrare a acestora, precum 9i o imagine realE a gradului
de expunere la disfunctionalitSli pentru fiecare entitate in parte.

4. Atributii privind relatia cu alte autorititi ale
administratiei publice locale si servicii publice

Consilierii juridlci din aparatul de specialitate al Consiliului jude!ean
Buz6u au avut un numdr de 49 de dosare pe rolul instanlelor .luOeiEtoregti,
conform inregistrErilor din Registrui speclal al Direcliei juridice Si administralie
publicS localS, deschis in baza unei proceduri operalionale a sistemului de
managernent al calitdtii.

In acelagi context al colabor5rii cu autoritSlile publice locale, am emls
circulare cuprinzand recomandEri, indrumdri gi clarificAri pentru aplicarea unor
acte normative, a unor mdsuri dlspuse de Guvernul Rom6niei, urm5rind
impreunE cu aparatul de specialltate sE venim in int6mpinarea unor probleme
cu care se confruntE zi de zi comunitS!ile locale 9i reprezentanlii acestora,

Pe parcursul anului 2017 au avut loc int6lniri de lucru cu reprezentanlii
autorit5lilor publice locale din jude! in vederea suslinerii proiectelor desf5guraie
de acestia la nivel loca . In acest sens, au fost organizate consultSri cu toti
reprezentanlii UAT-urilor pe marginea proiectelor pe care acestia doresc sd le
dezvolte la nivelul localitS!ilor gl pentru care Consiliul ludelean poate acorda
sprijin 9i consu ltan!;.

5. Relatia cu cetetenii iudetului Buzeu
in calitate de Presedinte al Consiliului Judegean Buz5u, in anul 2017 am

p5strat Si am dezvoltat relalia directb cu cetSlenii din judelul BuzEu, f6c6nd in
acest sens numeToase deplasdri in teritoriu gi avend disculii directe cu acestia,
dar gi cu autoritSlile publice locale. In decursuL anului trecut am r5spuns unui
num5r de 100 petitii primite de la cet;fenii judelului, cat si de la cetbteni din
alte localitS!i din tar5,

Am acordat cetdlenilor judetului BuzEu un numdr de 115 de audienle,
principalele probleme ridicate vizend, in special:

- cere.i de sprijin financiar;
- cereri privind remedierea unor drumuri gi poduri;
- cereri privind locuri de munc5;
- cereri privind modificare curse transport cElStori;
- cereri privind nerespectare traseu transport cElStori,
In anul 2017 au fost emlse 48 de d;spozilii, care au avut ca obiect

acordarea ajutoarelor de urgen!5. I\4ajoritatea cererilor adresate Consiliului
ludetean BuzEu au avut ca obiect acordarea ajutoarelor de urgentd persoanelor
care se aflau intr-o situalie financiarb precard gi care au probleme medicale
deosebite,
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. . Conform 
_ 
prevederilor legale, atAt Consiliul Judelean BuzEu, ca autoritate

deliberativ5, cet 9i presedintele, ca autoritate execuiiv5, au obligatia de a_gi
exercita mandatul in condilii de transparen!E decizionalE gi sE fie permanent
conectali la comanda socia 15.

Consiliul Judetean Buzdu a organizat activit5ti pentru celebrarea zilei de 1
iunie - Ziua InternalionalS a copilului. De asemenea, mii de buzoieni si turisti
din !arb s-au bucurat, in perioada 02-04 iunie, la evenimentul orqanizat d;
Conslliul Judelean BuzEu in Staiiunea S;rata-tvtonteoru, Festivalul 6uz5uFest.
Aflat la prima edi!le, acest festival are scopul de a promova cultura, traditiile si
obiceiurile din judetul Buz;u, fiind conceput 9i ca o modalitate de promovare
turistic; a judetulu i,

In baza Acordului de infrStire dintre Consiliul ludetean BuzEu st Consiliul
Raionai Soroca, au fost efectuate vizite in Republica [4oidova, Raionul Soroca,
realizandu-se pasi importanli in relaliile de colaborare, inclusiv o donatie de
aparaturS medicalS c5tre Spitalul Raional Soroca.

-Cu..ocazia Zllei Nalionale a Romaniei, Consiliul judelean a organizat
manifest5ri care sE celebreze Ziua nalionalE, in cadrul aiestora, c6tigenii
buzoieni au beneficiat de o masE tradilionalE 9j de un spectacol suslinui de
artigtii Centrului Judelean de CulturA 9i ArtE Buzau. La invitaiia Conaulatutui
Romaniei la Bilbao 9i a [4inisterutui de Externe, o delegaiie din Consiliul
ludeiean Buz;u a participat la manifestbrile organizate de rom6nii din Tara
Bascilor cu ocazia zilei de 1 Decembrie. in luna decembrie ZOl7, cu ocazia
sErb5torilor de iarn5, au fost organizate si acliuni pentru copiii din municipiul gi
din judetul BuzSu (Remnicu-Sdrat, pogoanele, Nehoiu, t4erei etc).

Acest raport a urm;rit sE prezinte o sintezS a activit5lilor mele din anul
2017, in concordan!5 cu atribu!iile stabilite prin lege 9i prin Regulamentul de
organizare $i functlonare a Consiliului Jude!ean BuzEu pentru pregedintele
consiliu lui j udeiea n.

_ Fac precizarea cE o parte din activit5tile reallzate de pregedintele
Consiliului judelean in anul 2017 se regEsesc prezentate 5i in Raportul
autorit5lii publice judelene, ca parte integrant5 a competenlelor legale a
autoritS!ii publice judetene gi a institutiilor din subordinea Consriiului julegean
B uz5 u.

Toate aceste activit;li au presupus implicare 9i responsabilitate din partea
pregedintelui Consiliului judelean Buz;u gi au avut drept scop cregterea
eficientei Si eficacitSlii activitS!ii autoritSlii publice judelene si a instituttilor dtn
subordinea sa, in interesul exclusiv al cetS!enilor judelului BuzEu,


