1. Atribuţii privind relaţia cu Consiliul Judeţean Buzău
În vederea asigurării bunei funcţionări a administraţiei publice judeţene,
precum şi a serviciilor şi instituţiilor de subordonare judeţeană, am iniţiat un
număr de 294 de proiecte de hotărâri, pe care le-am supus aprobării plenului
Consiliului Judeţean Buzău. De asemenea, am asigurat convocarea,
conducerea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a celor 12
şedinţe ordinare, 8 şedinţe extraordinare și 3 ședințe de îndată.
În aplicarea şi implementarea hotărârilor Consiliului judeţean, a unor
prevederi legale statuate prin acte normative adoptate de legiuitor sau în
exercitarea atribuţiilor de Preşedinte, prevăzute de Legea nr.215/2001,
republicată, în anul 2018 am emis un număr de 565 dispoziţii, aduse la
îndeplinire prin intermediul aparatului propriu de specialitate şi/sau al
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău.
În desfăşurarea acestor activităţi de dispoziţie şi de reglementare
normativă, fundamentarea acestor acte administrative în fapt şi în drept am
realizat-o printr-o colaborare directă cu specialiştii din aparatul de specialitate
al Consiliului judeţean Buzău, în funcţie de domeniul de referinţă.
Subliniez, în acelaşi context și colaborarea cu aleşii judeţeni pentru
reglementarea şi soluţionarea problemelor de gestionare curentă a activităţii
autorităţii publice judeţene, dar şi pentru asigurarea funcţionării instituţiilor şi
serviciilor de subordonare judeţeană.
2. Funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Buzău, precum și a instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean
Conform art.102 alin.(3) din Legea nr.215/2001 aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Buzău este subordonat preşedintelui acestuia.
Obiectivele urmărite în această direcţie au vizat continuarea procesului
de dezvoltare a funcţiei publice în contextul legislaţiei în vigoare,
implementarea sistemului de carieră, cu respectarea principiilor transparenţei,
compatibilităţii şi oportunităţii promovării în funcţii, precum şi acoperirea unor
segmente de activitate cu specialişti.
Precizez că, în colaborare cu vicepreşedinţii consiliului judeţean, cu
secretarul judeţului şi cu directorii executivi ai direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, am depus toate diligenţele pentru ca toate
instituţiile şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău să aibă
structurile organizatorice corespunzătoare îndeplinirii scopurilor, obiectivelor şi
planurilor de acţiune specifice pentru anul 2018.
Gestionarea resurselor umane
Activitatea desfăşurată la nivelul Serviciului Salarizare, monitorizare
cheltuieli de personal în anul 2018, a avut ca scop asigurarea unui
management corect în domeniul salarizării și monitorizării cheltuielilor de
personal, cât și al asigurării condițiilor corespunzătoare de muncă prin activități
de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul
instituţiei.
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În anul 2018, urmare cadrului legislativ aplicabil salarizării personalului
plătit din fonduri publice, cu aprobarea Președintelui Consiliului județean, au
fost elaborate acte administrative privind stabilirea drepturilor salariale pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
și pentru instituțiile din subordinea autorității publice județene.
De asemenea, în cadrul Serviciului au fost întocmite documentele privind
plata salariilor, a indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică, precum
şi pentru comisiile constituite la nivelul autorităţii publice judeţene.
S-a avut în vedere calcularea și vărsarea la termen a sumelor în favoarea
bugetului statului reprezentând contribuțiile sociale obligatorii.
Au fost transmise instituţiilor abilitate declaraţiile, rapoartele şi situaţiile
prevăzute de lege privind acordarea categoriilor de drepturi menţionate.
Conform legislației în vigoare și corespunzător atribuțiilor stabilite prin
Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.13/2018, cu modificările și completările ulterioare, s-a
efectuat controlul medical la angajare pentru un număr de 16 persoane și
control periodic pentru un număr de 157 persoane.
În aplicarea prevederilor legale în domeniu, în anul 2018 s-au creat
condiții de muncă și s-a asigurat un climat corespunzător, avându-se în vedere
faptul că numărul salariaților pe parcursul anului a crescut.
În același scop, s-au efectuat instruiri periodice în domeniul securității și
sănătății în muncă pentru întreg personalul din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului județean și verificarea însușirii cunoștințelor pentru evitarea
apariției accidentelor de muncă, la termenele stabilite de lege.
Potrivit atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor, s-a acordat asistenţă
tehnică de specialitate autorităţilor locale şi instituţiilor publice subordonate
Consiliului judeţean Buzău aşa cum au fost solicitările, pe probleme de
salarizare și resurse umane.
Au fost întocmite, verificate şi centralizate situaţiile privind monitorizarea
cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean
şi pentru instituţiile publice din subordine, raportări privind numărul de
personal şi fondul de salarii consumat, situaţii statistice lunare şi trimestriale
potrivit prevederilor legale din domeniu.
Programe și proiecte de dezvoltare regională
A. Proiecte în curs de implementare în anul 2018
1. Titlul proiectului: “RESTAURAREA, CONSERVAREA ŞI MODERNIZAREA
IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR.
40, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRĂTIANU”. SMIS
116513
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020.
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural.
Valoare proiect: 17.826.992,41 lei.
3

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al priorităţii de investiții.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea şi
modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric
reprezentativ pentru patrimoniul cultural local - „Fostul Spital I.C. Brătianu” ca centru muzeal.
Activitățile principale:
1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare;
2. Încheierea contractului de finanțare;
3. Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu
operatorii economici;
4. Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de
execuție;
5. Managementul proiectului;
6. Execuția lucrărilor de construcție;
7. Prestarea serviciilor de asistentă tehnică și dirigenție de șantier;
8. Furnizarea de dotări;
9. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
10. Audit financiar extern al proiectului.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău, proprietarul
imobilului, solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Consiliul Judeţean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplineşte
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, conform art. 91 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată a administraţiei publice locale;
- Viitorul Centru muzeal I.C. Brătianu;
- Vizitatorii, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim
1.500 vizitatori în primul an de operare al investiţiei, minim 1.605 vizitatori în
al doilea an de de operare a investiţiei, minim 1.710 vizitatori în al treilea an
de de operare a investiţiei, minim 1.815 vizitatori în al patrulea an de operare
a investiţiei, minim 1.920 vizitatori în al cincilea an de de operare a investiţiei,
în condiţiile unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 14 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul centrului muzeal, personal tehnic de specialitate şi administrativ
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele
investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România etc.);
- 1.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea
monumentului istoric restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-20.08.2021.
Stadiul proiectului: În curs de implementare.
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2. Titlul proiectului: ”STIMULAREA MOBILITĂŢII LA NIVEL REGIONAL
PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE
TRONSONUL LIMITĂ JUDEŢ BRĂILA – ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)”. SMIS
108721
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională”,
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
Valoare proiect: 120.080.275,28 lei, cu o valoare a asistenței
nerambursabile solicitate de 114.908.729,92 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson
de 36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în
zona limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii – E85, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului.
Beneficiari direcţi: cei 15.593 locuitori ai comunelor Vadu Pașii, Săgeata
și Robeasca, agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 3 unități
administrativ-teritoriale, Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii
modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata și Vadu Pașii ca beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a
drumurilor locale aflate în proprietatea lor la rețeaua TEN – T, Consiliul
Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului.
Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai
locuitorilor din zonă, navetiști, muncitorii sezonieri, întreaga populație a
județului Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 – 30.11.2020.
Stadiul proiectului: Implementare.
3. Titlul proiectului: CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI DOTARE
BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU. SMIS 116518
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
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Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoare proiect: 18.467.853,04 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al Priorităţii de investiții
5.1Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural din cadrul POR 2014-2020.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie consolidarea restaurarea și
dotarea - într-o perioadă de 47 de luni - a obiectivului de patrimoniu național
Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, clădire transformată într-un
spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice.
Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Pregătirea documentaţiilor pentru încheierea contractelor de achiziție
publică de servicii și a contractelor de achiziție publică de dotări/ produse;
3. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
4. Execuția lucrărilor de construcție;
5. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
7. Realizare audit financiar;
8. Digitizarea obiectivului de patrimoniu.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea administrativ - teritorială judeţul Buzău, proprietar al
imobilului, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, administrator al
imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de
carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare
destinaţiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de
turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748
vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an
de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IVlea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al
investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condiţiile unei
creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate şi
administrativ.
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori judeţului Buzău,;
- autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universități, mediul
ONG etc.);
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- Cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru
promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 – 11.02.2022.
Stadiul proiectului: Implementare.
4. Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII
DERMATO VENERICE- COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
BUZĂU”. SMIS 110704
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor.
Valoare proiect: 1.957.725,66 lei.
Obiectivul general - Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectivul specific - Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice,
compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului;
8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul
investiției.
Beneficiari direcţi:
- UAT Judeţul Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei
financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are responsabilitatea
de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator
al investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o ingrijitoare care
beneficiază de condiţii de lucru îmbunătăţite;
- 553 pacienţi internaţi care beneficiază de condiţii de spitalizare
îmbunătăţite;
Beneficiari indirecţi:
- Personalul administrativ responsabil de funcţionarea reţelei termice din
cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură modernizată,
funcţională care va necesita mai puţine lucrări de întreţinere şi reparaţii;
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistenţă medicală din teritoriu; Aparţinătorii pacienţilor spitalizaţi în cadrul
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Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău;
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție
exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
- Vizitatori/ persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secție exterioară a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.05.2018- 30.04.2020.
Stadiul proiectului: Implementare.
5. Titlul proiectului: “PARTENERIAT PENTRU ETICĂ ŞI INTEGRITATE ÎN
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU“. Cod SIPOCA/MySMIS 428/118396
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.
Axa prioritară 2 “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi
transparente”,
Obiectiv Specific - 2.2 “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.
Valoare proiect: 388.139,44 lei din care contribuția UAT Buzău
207.741,04 lei
Obiectivul general - Consolidarea capacităţii administrative a CJ Buzău de
a creşte integritatea şi de a reduce vulnerabilităţile la corupţie, prin
dezvoltarea şi implementarea unui sistem de integritate care include
standarde, politici şi proceduri de etică şi integritate, precum şi printr-un
program de educaţie anticorupţie, contribuind la dezvoltarea unei administraţii
locale eficace.
Obiectiv Specific 1 - Elaborarea şi aplicarea unitară a unui set de
standarde de etică şi integritate, însoţite de politicile şi procedurile operaţionale
aferente, care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul
eticii şi integrităţii, contribuind totodată la implementarea la nivelul CJ Buzău a
măsurilor anticorupţie reglementate de legislaţia naţională şi monitorizate de
SNA.
Obiectiv Specific 2 - Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul
instituţiei, instrument inovativ de know-how în acest proces de adaptare şi
aplicare a noilor standarde, care va funcţiona în beneficiul personalului şi al CJ
Buzău în ansamblu.
Obiectiv Specific 3 - Creşterea nivelului de educaţie anticorupţie în rândul
Grupului Ţintă, prin organizarea unui program în acest scop, care va cuprinde
6 cursuri de formare/perfecţionare profesională în domeniul eticii şi integrităţii,
precum şi 1 seminar în care se va discuta despre bune practici în domeniul
eticii, integrităţii şi prevenirea corupţiei.
Activitățile principale:
Activitatea 3 – Elaborarea unui set de standarde de etică şi integritate,
care să faciliteze punerea în aplicare a SNA și a cadrului legal în domeniu:
Activitatea 4. Dezvoltare platformă colaborativă la nivelul instituției:
Activitatea 5. Implementarea sistemului de integritate la nivelul
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instituţiei:
Activitatea 6. Pregătirea şi implementarea unui program de educaţie
anticorupţie la nivel local:
Beneficiari direcţi: Parteneriatul între Consiliul Judeţean Buzău şi
Transparency Internațional România.
Consiliul Judeţean Buzău prin cele 151 de persoane însemnând personal
de conducere şi de execuţie din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, 32 de
consilieri judeţeni din cadrul CJ Buzău şi 87 de persoane însemnând personal
de conducere şi de execuţie din cadrul celor 87 de unităţi administrativteritoriale existente la nivelul judeţului Buzău.
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele
investiţiei prin prisma activităţilor implementate prin proiect.
Durata de implementare a proiectului: 31 iulie 2018- 30.11.2019.
Stadiul proiectului: Implementare.
6. Titlul proiectului: MODERNIZARE DJ 203H KM 16+000-25+500, BUDA
– ALEXANDRU ODOBESCU – LIMITA JUDEȚ VRANCEA, JUDEȚUL BUZĂU. SMIS
123786
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională”, Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
Valoare proiect: 21.785.789,34 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson
de 9,475 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în
zona Buda - Alexandru Odobescu - limită județ Vrancea, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Realizarea documentației tehnico - economice faza DALI;
3. Realizare proiect tehnic și execuție lucrări;
4. Dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Auditul financiar extern al proiectului.
Beneficiari direcţi: 3.033 locuitori ai comunei Buda, 51 agenți economici
care își desfășoară activitatea în Comuna Buda; Județul Buzău ca proprietar al
infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile; Comuna Buda ca
beneficiară a unei conectări îmbunătățite a drumurilor locale aflate în
proprietatea comunei la rețeaua TEN –T, Consiliul Județean Buzău, în calitate
de administrator al drumului;
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Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai
locuitorilor din zona, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță
sporite în trafic, vor face economii de timp și combustibil;
Muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită prin
modernizarea și reabilitarea drumului judetean respectiv;
Intreaga populație a județului Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 24.10. 2018- 31.12.2019.
Stadiul proiectului: în curs de implementare.
7. Titlul proiectului: MODERNIZARE DJ 203K, Km 38+000 - 75+000,
MARĂCINENI – PODU MUNCII, JUDEȚUL BUZĂU. SMIS 124872
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională”, Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, Componenta 1 - POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE
NEFINALIZATE NE, SE, SM, V.
Valoare proiect: 81.833.412,97 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson
de 32,875 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în
zona Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău.
Activitățile principale:
- A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI;
- A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT;
- A.3 Execuție lucrări;
- A.4 Dirigenție de șantier;
- A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
- A.6 Auditul proiectului.
Beneficiari direcți:
- 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești,
Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbatute de tronsonul de drumul de
interes regional modernizat, datorită economiei de timp și scăderii consumului
de combustibil, îmbunătățirii condițiilor de trafic și scăderii cheltuielilor de
întreținere a autovehiculelor, reducerii numărului de accidente și a gradului de
poluare a mediului;
- Agenții economici care își desfășoară activitatea în unitățile
administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;
- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării
nerambursabile;
- Comunele Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă ca
beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate
în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T;
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- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de
interes regional respectiv.
Beneficiari indirecți:
- Persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din
zona, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță sporite în trafic,
vor face economii de timp și combustibil;
- Muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită de
modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv;
- Intreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie
2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul
populației județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest
traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea.
Durata de implementare a proiectului: 24.10. 2018- 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
B. Proiecte promovate și în curs de evaluare
1. Titlul proiectului: “CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SITURILOR
ROSCI0190 PENTELEU ŞI ROSCI0229 SIRIU”. SMIS 123463
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE.
Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric.
Valoare proiect: 4620793.12 lei.
Obiectivul general: Asigurarea unui management eficient al siturilor
ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu prin implementarea măsurilor
prevăzute în Planurile de management pentru ariile naturale protejate și pentru
speciile și habitatele de interes comunitar aprobate.
Obiectivul specific: Menținerea și/sau îmbunătățirea stării de conservare
a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile ROSCI0190 Penteleu
şi ROSCI0229 Siriu; Dezvoltarea sistemică a infrastructurii de vizitare a
siturilor ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu în vederea unei promovări
optime a acesteia şi a creşterii siguranţei vizitatorilor.
Activitățile principale:
1.1. Crearea unui sistem de supraveghere/control pentru prevenirea
braconajului, monitorizarea faunei sălbatice și monitorizarea accesului în
siturile Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu. Activitatea
presupune implementarea unui Sistem de Monitorizare Pilot (SMVP), care
include:
1.2. Reducerea mortalității speciilor de interes comunitar pentru
asigurarea unui managementul durabil al conflictelor om - carnivore.
Activitatea presupune achiziția și montarea de 24 sisteme de garduri electrice
de protejare a activităților de creștere a animalelor împotriva atacurilor
carnivorelor mari pentru 13 stâne (9 stâne în situl ROSCI0229 Siriu și 4 stâne
în situl ROSCI0190 Penteleu) ;
1.3. Realizarea unui studiu privind menținerea stării de conservare a
habitatelor cu anin prin îmbunătățirea condițiilor de biotop și implementarea
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măsurilor prevăzute în acesta. Activitatea presupune: Instalarea de panouri de
reglementare (câte 6 pentru fiecare sit); a) monitorizarea cu ajutorul
imaginilor satelitare (utilizarea imaginilor Sentinel 2), respectiv b) monitorizare
în teren;
1.4. Lucrări pentru ameliorarea calității habitatelor speciilor de pești
(Barbus meridionalis și Cotus gobio), a amfibienilor cu stare de conservare
nefavorabilă (Triturus cristatus) și a habitatului 7110* Turbării active – Lacul
Sec. Activitatea presupune: Amplasarea unui zăgaz și a unui podeț în zona
Lacului Sec din situl ROSCI0229 Siriu, pentru conservarea speciei Triturus
cristatus; Amplasarea a 6 panouri de reglementare a activităților antropice
pentru conservarea speciei Triturus cristatus și a habitatului prioritar 7110*
Turbării active; Monitorizarea și managementul nivelului de apă în habitatele
favorabile ale Triturus cristatus și a habitatului prioritar 7110* Turbării active;
Monitorizarea habitatului specific Triturus cristatus și a habitatului prioritar
7110* Turbării active;
2.1. Realizarea unui studiu privind impactul activităților pastorale asupra
habitatelor și speciilor naturale de interes comunitar din siturile Penteleu și
Siriu (studii pastorale pentru fundamentarea numărului de capete optim și a
măsurilor de intreținere adecvate) și implementarea măsurilor din studiul
realizat;
3.1. Realizarea documentației tehnico-economice necesare completării
infrastructurii de vizitare a sitului ROSCI0190 Penteleu și a sitului ROSCI0229
Siriu cu: 4 refugii în ambele situri, 16 panouri de atenționare la intrările și
ieșirile din situri, 4 indicatoare de presemnalizare a Centrului de vizitare al
sitului ROSCI0190 Penteleu din comuna Gura Teghii și 5 indicatoare de
presemnalizare a Centrului de vizitare al sitului ROSCI0229 Siriu din comuna
Chiojdu;
3.2. Execuția lucrărilor de construcție necesare completării infrastructurii
de vizitare a sitului ROSCI0190 Penteleu și a sitului ROSCI0229 Siriu;
4.1. Activități de consolidare a capacității administrative a custodelui.
Activitatea presupune: 1 întâlnire de lucru/an cu Direcția Silvică Buzău,
Direcția Silvică Covasna, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău; realizarea
unui ghid de bune practici în domeniul forestier pentru siturile Penteleu și Siriu;
realizarea unui ghid de bune practici în domeniul conservării arhitecturii
tradiționale pentru zona siturilor Penteleu și Siriu;
5.1. Managementul proiectului. Managementul proiectului va fi asigurat
de o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) formată din 14 persoane de
la Consiliul Judeţean Buzău, a căror experienţă profesională acoperă toate
domeniile de expertiză necesare pentru implementarea proiectului;
5.2. Auditul proiectului;
Auditul proiectului va certifica dacă toate cheltuielile au fost realizate
conform contractului încheiat de către Beneficiar cu Autoritatea de
Management şi cu respectarea procedurilor legale de achiziţie a bunurilor şi
serviciilor. Se vor întocmi rapoarte de audit, care vor însoți cererile de
rambursare în cadrul proiectului;
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5.3. Informarea și publicitatea proiectului (măsurile obligatorii).
Beneficiari direcţi:
- Unitatea administrativ - teritorială Judeţul Buzău, custodele siturilor
ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu, solicitant şi beneficiar al asistenţei
financiare;
- Consiliul Local Gura Teghii şi locuitorii comunei Gura Teghii; Consiliul
Local Chiojdu şi locuitorii comunei Chiojdu, Consiliul Local Siriu şi locuitorii
comunei Siriu; Vizitatori;
- Sectorul economic al comunelor: Gura Teghii; Chiojdu; Siriu.
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele
investiţiei prin prisma activităţilor implementate prin proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în domeniul mediului înconjurător (Agenţia pentru Protecţia Mediului
Buzău; Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; Ministerul Mediului,
Garda de Mediu etc);
- Vizitatori ai site-urilor creat pentru promovarea siturilor ROSCI0190
Penteleu şi ROSCI0229 Siriu.
Durata de implementare a proiectului: 60 luni.
Stadiul proiectului: Depus la data de 29.06.2018.
La data de
14.11.2018, DGPEIM a transmis Solicitarea de clarificare 3, iar răspunsul s-a
transmis la data de 21.11.2018.
2.Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI
ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU CSEI”. SMIS 117684.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon.
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor.
Valoare proiect: 3.181.081,69 lei.
Obiectivul general : Creşterea eficienţei energetice în clădirile
rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri mari.
Obiectivul specific: Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă Buzău.
Activitățile principale:
1. Lucrări de construcții și instalații pentru creșterea eficienței
energetice;
2. Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice.
Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Buzău, 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10
personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de
şcolarizare îmbunătăţite.
Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care
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coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi;
vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ (care participă la concursuri,
activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copii care au nevoi
speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din
ce în ce mai mare.
Durata de implementare a proiectului: 50 luni (2015-2019).
Stadiul proiectului: Conform ultimei solicitări de clarificări, semnarea
contractului de finanţare a fost amânată pentru luna octombrie 2018.
Contractul de finanţare nu este semnat.
3. Titlul proiectului: “EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNITĂŢII DE PRIMIRE
URGENŢE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 119587
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Obiectivul specific 8.2 Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei spitaliceşti de
urgenţă operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.
Valoare proiect: 14.191.408,94 lei.
Obiectivul general - Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei ingrijirii
spitaliceşti de urgenţă.
Obiectivul specific –Creşterea accesului la servicii medicale de urgenţă în
judeţul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Furnizarea de dotări medicale și nemedicale;
6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
7. Realizare audit financiar;
8. Managementul proiectului.
Beneficiari direcţi:
- Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al
asistenţei financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are
responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator
al investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici medicină de urgență UPU-SMURD, 4 medici cu competență
medicină de urgență, 2 medici cu normă cu competența medicochirurgicală, 2
medici rezidenți de post, 76 asistenți medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri,
10 îngrijitoare, 6 registratori medicali,1 administrator, 1 secretar, 2 asistenți
sociali,1 analist-programator;
- 194 pacienți/zi.
Beneficiari indirecţi:
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistenţă medicală din teritoriu;
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- Aparţinătorii pacienţilor prezentați la UPU-SMURD Buzău;
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 41 luni de la semnarea
contractului de finanțare care se estimează că va fi semnat în luna martie
2019.
Stadiul proiectului: Depus în aprilie 2018, se află în etapa
precontractuală.
4. Titlul proiectului: “DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE
INTEGRAT SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”. SMIS 126730
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”.
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunitati, Operațiunea A – Ambulatorii.
Valoare estimată proiect: 10.696.171,46 lei.
Obiectivul general - Creșterea accesibilității și calității serviciilor de
sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, prin dotarea
corespunzătoare a ambulatoriului.
Obiectivele specifice:
- OS 1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate
Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, într-o perioadă de 24 de luni,
pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament
adecvat.
- OS 2. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul
Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin
3% în urma implemantării proiectului.
Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Informarea și publicitatea proiectului;
3. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de
Urgență Buzău;
4. Consultanță proiect.
Beneficiari direcţi:
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat)
și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale
care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes județean privind sănătatea;
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- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener)
și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile
economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta
cerere de finanțare;
- Personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul
Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28;
brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere);
- Pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de Specialitate ce urmează a fi
dotate (46728 pacienți în anul 2017);
- Pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în
anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în
care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia.
Beneficiari indirecţi:
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistență medicală din teritoriu;
- Aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de Specialitate și
Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul Județean de
Urgență Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apelează la serviciile
medicale furnizate de Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean
de Urgență Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 27 de luni.
Stadiul proiectului: depus în octombrie 2018, se află în etapa de
evaluare.
5. Titlul proiectului: „REALIZARE PARC BALNEAR, STAȚIUNEA SĂRATA
MONTEORU, COMUNA MEREI”.
Finanțare H.G. nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru
dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism şi a
criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.
Valoare proiect: 22.500.000,00 lei.
Obiectivul general al proiectului este promovarea turismului pentru sport
şi agrement prin dezvoltarea de noi amenajări cu dotări tehnico-edilitare
moderne, complexe şi funcţionale în vederea dezvoltării activităţilor sportive şi
de agrement-divertisment la nivelul stațiunii Sărata Monteoru, județul Buzău.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă realizarea unui parc balnear
și de agrement în Stațiunea Sărata Monteoru, județul Buzău, într-o perioadă de
24 de luni.
Activitățile principale: întrucât investiția vizată se va concentra în primă
etapă pe amenajarea clădirii bazei de tratament și spa, pe amenajarea unor
piscine exterioare cu apă dulce și sărată, amenajarea unui parc de distracții,
împarțit în mai multe zone: zonă de tobogane, zonă de food, zonă pentru copii,
zonă pentru adulți, de asemenea și pe amenajarea unor spații verzi și a unor
spații de parcare etc, toate acestea se vor întinde doar pe o parte din suprafața
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totală de 105.236 mp aflată în proprietatea privată a județului Buzău.
Prin proiect se vor amenaja următoarele:
1. Corp clădire intrare (casă de bilete, birouri şi spaţii administrative);
2. Clădire principală cu bazin acoperit (cu dimensiuni standard pentru
competiții, jacuzi, dușuri, servicii spa, vestiare, punct prim ajutor, grupuri
sanitare etc.);
3. Bazine exterioare: bazin de înot, piscine și bazine pentru copii, bazin
cu apă sărată, dușuri, plajă, grupuri sanitare;
4. Spațiu de agrement: teren de sport în aer liber, spațiu pentru
discotecă în aer liber, loc de joacă pentru copii pe vârste diferite și cu tematici
diferite, baze de observare post salvare acvatică-salvamar;
5. Spații verzi amenajate peisagistic;
6. Spatii tehnice.
Beneficiari direcţi: UAT Județul Buzău – în calitate de aplicant, turiști
potențiali ai stațiunii Sărata Monteoru care vor beneficia de serviciile și
facilitățile oferite de parcul balnear, persoanele ce vor fi angajate în cadrul
serviciului de îngrijire a parcului, agenți economici de turism din stațiunea
Sărata Monteoru sprijiniți în mod direct prin implementarea proiectului.
Beneficiari indirecţi: comunitatea locală, UAT Comuna Merei, persoane
fizice de drept public/privat sprijinite indirect prin implementarea proiectului.
Durata de implementare a proiectului: 36 luni.
Stadiul proiectului: Pregătire documentație tehnico-economică.
6. Titlul proiectului: “COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE
AGREMENT” – STAȚIUNEA SĂRATA MONTEORU, JUDEȚUL BUZĂU
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU
SOCIAL, SUBPROGRAMUL “COMPLEXURI SPORTIVE”.
Valoare proiect : 22.500,000 lei
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea turismului
sportiv prin organizarea competițiilor sportive, atragerea turiștilor și tineretului
în activități sportive de nivel local / regional / național.
Obiectivul specific al proiectului:
1) Crearea condițiilor optime de dezvoltare a turismului sportiv local /
regional / național prin construcția centrului turistic sportiv în localitatea Sărata
Monteoru, județul Buzău.
2) Promovarea zonei turistice sportive de la nivelul județului Buzău.
3) Conștientizarea tinerilor privind modul sănătos de viață prin
organizarea de competiții sportive atractive.
Activitățile principale:
Realizarea de facilități pentru practicarea sporturilor și activităților
recreative (bazine interioare și piscine exterioare, terenuri multifuncționale de
fotbal, tenis, volei și baschet, piste de biciclete, antrenamente cu role,
skateboard), zonă de cazare sportivă cu camere și facilități de recuperare
pentru sportivi, amfiteatru construit în aer liber pentru organizarea de
manifestări sportive și culturale, locuri de joacă pentru copii (pe categorii de
vârstă), zone dotate cu aparate și echipamente pentru exerciții fizice în aer
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liber pentru toate categoriile de vârstă, parc de aventură, spații pentru
alimentație publică, spații administrative și pentru închirieri material sportiv,
vestiare cu grupuri sanitare, spații amenajate pentru loisir, spații verzi,
amenajare utilități, parcări, accese de diferite categorii concepute și realizate
într-o manieră de organizare flexibilă, care permite folosirea optimă a spațiului,
în funcție de necesitățile organizatorilor de evenimente. Acest complex sportiv
va include amenajări pentru accesul și practicarea de sporturi și de către
persoanele cu dizabilități, activități ce se pot desfășura atât la exterior, cât și la
interior.
Beneficiari direcți:
- Unitatea Admnistrativ – Teritorială Județul Buzău - în calitate de
aplicant;
- 10.000 de tineri cu vârste cuprinse între 10 – 30 ani;
- 1.000 de turiști anual, care vor participa la competiții sportive;
- turiști potențiali ai stațiunii Sărata Monteoru, persoanele care vor fi
angajate în cadrul complexului.
Beneficiari indirecți:
- Comunitatea locală;
- Unitatea Admnistrativ – Teritorială Comuna Merei;
- Persoane fizice de drept public/privat sprijinite indirect prin
implementarea proiectului.
Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.
Stadiul proiectului: Pregătire documentație tehnico-economică.
C. Proiecte în parteneriat cu alte județe din Regiunea de
dezvoltare sud-est
1. Titlul proiectului: "ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE
SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚELOR
VRANCEA, BUZĂU, BRĂILA ȘI GALAȚI". SMIS 125336
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.
Valoare proiect: 31.140.773,24 (buget UAT Buzău 1.529.513,59 lei)
Obiectivul general: dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în
dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la
dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând
inegalitațile în ceea ce privește starea de sănătate publica si îmbunătățind
accesul la serviciile medicale de calitate.
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Obiectivul specific:
OS.1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală
dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).
OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și
dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);
OS.3. Imbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din
regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică;
Activitățile principale:
1. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
2. Decontare achiziții echipamente nemedicale UAT Județul Buzău;
3. Decontare achiziții echipamente medicale UAT Județul Buzău.
Beneficiari direcţi: unitățile medicale care beneficiază de sprijin în
înnoirea gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau în
îmbunătățirea infrastructurii unității.
Beneficiari indirecţi: Personalul medical angajat în cadrul unităților
medicale, prin modernizarea tehnologica și operațională a structurilor de
sănătate în care aceștia lucrează
Pacienții/comunitatea locală prin îmbunătățirea serviciilor medicale
îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente la care au acces și
diversificarea gamei de tratamente/analize care se pot desfășura în cadrul
unității medicale.
Durata de implementare a proiectului: 71 luni.
Stadiul proiectului: Implementare.
2. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN
JUDEȚELE CONSTANȚA, VRANCEA, BUZĂU, BRĂILA ȘI GALAȚI LA SERVICII
MEDICALE DE URGENȚĂ". SMIS 125335
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.
Valoare proiect: 103.776.861,87 (buget UAT Buzău 7.544.506,61 lei).
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare,
prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care
contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local,
reducând inegalitțile în ceea ce privește starea de sănătate publică și
îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se
urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor
sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzata fizic și moral,
prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă
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a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane
beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la
nivel național, regional și local.
Obiectivele specifice:
OS.1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a
compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie
intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care
deservesc UPU).
OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din
regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.
Activitățile principale:
1. Informare și publicitatea în cadrul proiectului;
2. Decontare achiziții echipamente medicale UAT Județul Buzău;
3. Decontare achiziții echipamente nemedicale UAT Județul Buzău.
Beneficiari direcţi: Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de
unitățile medicale care beneficiază de sprijin în înnoirea gamei de echipamente
și dispozitive medicale deținute sau în îmbunătățirea infrastructurii unității.
Beneficiari indirecţi: Personalul medical angajat în cadrul unităților
medicale, prin modernizarea tehnologică și operațională a structurilor de
sănătate în care aceștia lucrează
Pacienții/comunitatea locală prin îmbunătățirea serviciilor medicale
îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente la care au acces și
diversificarea gamei de tratamente/analize care se pot desfășura în cadrul
unității medicale.
Durata de implementare a proiectului: 71 luni.
Stadiul proiectului: Implementare.
D. Cooperarea interinstituţională cu alte unităţi administrativteritoriale, sub formă de parteneriate şi asociaţii de dezvoltare
intercomunitară, desfăşurată în anul 2018
Pentru elaborarea proiectelor în parteneriat au fost adoptate/încheiate:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.129/31.05.2018 de aprobare a
promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500, Buda –
Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de
parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea
acestuia. Proiectul a fost propus spre finanțare prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate
POR2018/6/6.1/5;
- În urma evaluării tehnico – financiare a aplicației, hotărârea de consiliu
a fost actualizată prin H.C.J. Buzău nr.216/28.09.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.167/11.07.2018 privind
aprobarea de către UAT Județul Buzău a promovării proiectului „Modernizare
DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”,
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actualizată în etapa de precontractare prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.196/30.08.2018. Prin aceste hotărâri s-a aprobat promovarea
proiectului spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
6, prioritatea 6.1 în parteneriat cu UAT Comuna Mărăcineni, UAT Comuna
Săpoca, UAT Comuna Cernătești și UAT Comuna Beceni;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.179/03.08.2018 privind
aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din
județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de
urgență” și a acordului de parteneriat cadru între Ministerul Sănătății, Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Galați, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Clinic Județean de Urgență
Sf. Apostol Andrei Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei,
Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Sf. Ioan Galați, Spitalul Județean de
Urgență Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, Spitalul
Județean de Urgență Buzău, Spitalul Clinic Județean De Urgență Sf. Apostol
Andrei Constanța, Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani,
Spitalul Municipal Adjud, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunități, Operațiunea 8.2. B Unități de primiri urgențe, Cod SMIS
125335, Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, Data
depunere operațiune: 07.09.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.178/03.08.2018 privind
aprobarea promovării proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”
și a acordului de parteneriat cadru (nr. SP 10379/06.09.2018) între Ministerul
Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Judetul Galați,
Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul Clinic Județean de Urgența Sf.
Apostol Andrei Galați, Spitalul clinic de Urgență pentru copii Sf. Ioan Galați,
Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, Unitatea Administrativ Teritorială Buzău,
Spitalul Orățenesc Făurei, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul
Municipal Râmnicu-Sărat, Unitatea administrativ Teritorială Orașul Făurei,
Spitalul N.N. Săveanu Vidra, Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon
Focșani, Spitalul Orășenesc Panciu, în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități, Operațiunea 8.1. A Ambulatorii, Cod SMIS 125336,
Apel:POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate. Data depunere
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operațiune: 07.09.2018;
- Pentru proiectul “Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190
Penteleu și ROSC0229 Siriu” au fost adoptate/încheiate:
a) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 72/22.03.2018 pentru
aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și
Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău în vederea optimizării activității
custodelui siturilor Penteleu și Siriu și a promovării proiectului “Consolidarea
managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” în cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de
proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii;
b) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 109/26.04.2018, privind
aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între Unitatea AdministrativTeritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor
naturale protejate Penteleu și Siriu și Unitățile Administrativ-Teritoriale:
Nehoiu; Pătârlagele; Gura Teghii; Brăești; Lopătari; Chiojdu și Siriu prin
consiliile locale, pentru proiectul “Consolidarea managementului siturilor
ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” în cadrul Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 - Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de proiecte pentru
creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii;
c) Hotărârea Consiliului Local Lopătari nr. 18/25.05.2018 privind
aprobarea amplasării unui sistem/unor sisteme de garduri electrice, acordarea
dreptului de acces la stâna/stânele situate pe terenul proprietate a comunei
Lopătari și aprobarea acordului de colaborare în cadrul proiectului
“Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229
Siriu” prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritara 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; OS
4.1 - Apel de proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii (anexa – Acordul de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ
Buzău);
d) Hotărârea Consiliului Local Gura Teghii nr. 34/31.05.2018 privind
aprobarea amplasării unor sisteme de garduri electrice, acordarea dreptului de
acces la stâna situată pe terenul proprietate a comunei Gura Teghii și
aprobarea acordului de colaborare în cadrul proiectului “Consolidarea
managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de
proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii
(anexa – Acordul de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ Buzău);
e) Hotărârea Consiliului Local Chiojdu nr. 25/21.06.2018 privind
aprobarea amplasării unor sisteme de garduri electrice, acordarea dreptului de
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acces la stânele situate pe terenul proprietate a comunei Chiojdu și aprobarea
acordului de colaborare în cadrul proiectului “Consolidarea managementului
siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de proiecte pentru
creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii (anexa – Acordul
de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ Buzău);
f) Hotărârea Consiliului Local Brăești nr. 17/22.06.2018 privind
aprobarea amplasării unor sisteme de garduri electrice, acordarea dreptului de
acces la stânele situate pe terenul proprietate a comunei Brăești și aprobarea
acordului de colaborare în cadrul proiectului “Consolidarea managementului
siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 - Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de proiecte pentru
creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii (anexa – Acordul
de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ Buzău);
g) Acord de parteneriat nr. 2885/27.06.2018, încheiat cu Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate, pentru proiectul “Consolidarea
managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” în cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de
proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii;
h) Hotărârea Consiliului Local Siriu nr.20/28.06.2018 privind aprobarea
amplasării unui sistem/unor sisteme de garduri electrice, acordarea dreptului
de acces la stâna/stânele situate pe terenul proprietate a UAT comuna Siriu,
județul Buzău și aprobarea acordului de colaborare în cadrul proiectului
“Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229
Siriu” prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritara 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; OS
4.1 - Apel de proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii (anexa – Acordul de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ
Buzău);
i) Hotărârea Consiliului Local Pătârlagele nr. 49/28.06.2018 privind
aprobarea amplasării unui sistem de garduri electrice, acordarea dreptului de
acces la stâna situată pe terenul proprietate a orașului Pătârlagele și aprobarea
acordului de colaborare în cadrul proiectului “Consolidarea managementului
siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de proiecte pentru
creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii (anexa – Acordul
de colaborare cu UAT Județul Buzău prin CJ Buzău);
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j) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.151/28.06.2018 pentru
aprobarea promovării proiectului “Consolidarea managementului siturilor
ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” în cadrul Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric; OS 4.1 - Apel de proiecte pentru
creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii.
- Pentru implementarea proiectului “Consolidare, restaurare și dotare
Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău” SMIS 116518, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 223/28.09.2018 s-a
perfectat Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Divizia 2
Infanterie “Getica”, prin care se acord ă sprijin și suport Consiliului Județean
Buzău și Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău în vederea relocării
fondului de carte și altor dotări în spațiul închiriat pentru desfășurarea
activității instituției de cultură;
- Acordul de parteneriat nr.6412/04.06.2013 încheiat între Consiliul
Județean Buzău și UAT-urile: Orașul Pogoanele, Municipiul Rm.Sărat, Comuna
Năeni, Comuna Săhăteni, Comuna Smeeni, Comuna Breaza, Comuna Merei,
Comuna Cochirleanca, Comuna Topliceni, Comuna Buda, Comuna Puiești,
Comuna Săgeata, Comuna Luciu, Comuna Scutelnici, pentru proiectul
”Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Buzău pentru
eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni", SMIS 48373, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”,
Domeniul major de intervenţie 2, Operaţiunea 1 “Susţinerea implementării de
soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar” Apel 3;
- Acordul de parteneriat nr.2802/28.02.2014 încheiat între Consiliul
Județean Buzău și UAT-urile: Comuna Bălăceanu, Comuna Bozioru, Comuna
Brăești, Comuna Cănești, Comuna Cilibia, Comuna Costești, Comuna
Ghergheasa, Comuna Glodeanu-Sărat, Comuna Vernești, Comuna Odăile,
Comuna Rîmnicelu, Comuna Robeasca, Comuna Valea Salciei, Comuna Rușețu,
Comuna Florica pentru proiectul “Crearea infrastructurii necesare pentru
gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, în
județul Buzău” SMIS 48379 în cadrul Programului Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”, Domeniul major de intervenţie 2,
Operaţiunea 1 “Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” Apel 3.
E. Monitorizare – elaborare programe-strategii
În anul 2018, corelat cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului
Buzău şi cu Planul de Acţiuni 2014 – 2020, s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
- Au fost întocmite două rapoarte de monitorizare, aferente Semestrului
II 2017 şi Semestrului I 2018;
- Ca urmare a solicitărilor UAT-urilor din judeţul Buzău, au fost eliberate:
o adresă de confirmare a existenţei unei priorități de investiţii în Strategia de
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Dezvoltare a judeţului, o adresă de transmitere a unui extras din portofoliul de
proiecte și o adresă ca răspuns la solicitarea de completare a Strategiei de
Dezvoltare a județului;
- La nivelul judeţului Buzău au fost identificate noi priorităţi de investiţii
pentru perioada de programare 2014 – 2020 și, în acest sens, Strategia de
Dezvoltare Durabilă şi Planul de Acţiuni ale județului Buzău au fost completate
prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 130/2018 și 233/2018.
Urbanism și amenajarea teritoriului
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în cursul anului 2018, ca Preşedinte al Consiliului judeţean, prin intermediul
direcţiei de specialitate a Consiliului judeţean, am coordonat următoarele
activităţi şi am dispus următoarele măsuri:
- Pentru executarea lucrărilor de construcţii pe amplasamente situate în
extravilan sau pe terenuri ce depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale, aflate în competenţa de emitere a preşedintelui Consiliului judeţean,
s-au eliberat 204 certificate de urbanism (taxele aferente însumând 7.245 lei)
şi 130 autorizaţii de construire/desființare (taxele aferente însumând
279.530,91 lei);
Cu privire la emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Buzău asupra actului administrativ - „Certificat de
urbanism" sau de „Autorizaţie de construire", în conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991, pentru obiective situate în intravilan aflate în competenţa de
emitere a primarilor care nu au constituite structuri de specialitate, s-au
eliberat 271 avize de structură pentru certificate de urbanism (taxele aferente
însumând 3.560 lei), 117 avize de structură la autorizaţii de construire (taxele
aferente însumând 2.650 lei) și au mai fost eliberate un număr de 29 avize de
oportunitate (suma totală fiind de 960 lei).
Managementul calităţii
În anul 2018, am organizat, controlat şi alocat resursele necesare pentru
transpunerea în practică a – politicii şi a obiectivelor stabilite în domeniul
calităţii. Acoperirea cerinţelor impuse de legislația în vigoare şi de standardul
SR EN ISO 9001:2015 a reprezentat activitatea de bază a compartimentului,
reflectată în revizia documentaţiei existente, identificarea şi elaborarea de
informaţii documentate noi.
Auditul de recertificare al Sistemului de Management al Calităţii în
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2015 efectuat de organismul de
supraveghere SRAC, a concluzionat că:
- Funcţiile de conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în
procesul de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a SMC şi a creşterii
performanţei generale;
- Întregul personal este conştientizat cu privire la necesitatea aplicării SMC
şi la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizaţie, cât şi
pentru fiecare angajat;
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- Conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în
condiţii de eficacitate a SMC, un mediu corespunzător pentru operarea
proceselor, este procupată de respectarea partenerilor, comunităţii şi a
propriilor angajaţi;
- SMC aplicat de Consiliul Județean Buzău este descris, implementat
corespunzător conform cerinţelor standardului de referinţă şi este eficace, iar
domeniul de certificare este adecvat activităţii desfăşurate de organizaţie;
- Capacitatea sistemului de management de a satisface cerinţele aplicabile
şi de a obţine rezultatele aşteptate a fost demonstrată în timpul auditului de
recertificare, iar procesele de audit intern şi analiză de management din
organizaţie sunt eficace.
Cu ocazia auditului de recertificare au fost identificate şase domenii de
îmbunătăţire, pentru care s-au stabilit responsabilii şi termenele de realizare.
Consiliul Judeţean Buzău, prin structura - Compartiment calitate,
informaţii clasificate şi autorizare operatori date (Segment Management al
Calităţii) din aparatul de specialitate a realizat:
- elaborarea – Fişelor de identificare riscuri/oportunităţi pentru procesele
din organizaţie;
- revizia documentelor sistemului de management al calităţii în
conformitate cu domeniile de îmbunătăţire identificate în cadrul auditului de
recertificare;
- pregătirea instituției pentru interfaţa cu auditorul extern – SRAC
Bucureşti în vederea efectuării auditului de supraveghere 1 al sistemului de
management al calităţii;
- instruirea managerilor de procese/ledership structuri, pentru
implementarea cerinţelor SR EN ISO 9001:2015;
- urmărirea funcționării în mod eficace a sistemului de management al
calităţii;
- gestionarea procedurilor generale, operational generale şi operaţionale;
- planificarea/auditarea sistemului de management al calității în 10
compartimente ale instituției, finalizate cu rapoarte de audit și identificarea de
oportunitāţi de îmbunătăţire;
Aplicarea Programului pentru școli al României
Pentru anul şcolar 2017 – 2018, în judeţul Buzău, au beneficiat de
Programul pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 un număr
aproximativ de 44.849 elevi şi preşcolari.
Produsele distribuite elevilor şi preşcolarilor au fost:
- mere cu o greutate de minim 100 gr/buc (două zile pe săptămână);
- produse lactate: lapte pasteurizat şi lapte UHT (produs principal) şi
iaurt (produs alternativ), în ambalaje de 200 ml/gr/unitate (trei zile pe
săptămână);
- produse de panificaţie: cornuri – (produs principal) în ambalaje de 80
gr/unitate şi biscuiţi/covrigei (produs alternativ) în ambalaje de 80 gr/unitate
(cinci zile pe săptămână).
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În domeniul turismului şi agroturismului
Activitatea Compartimentului de Promovare şi Dezvoltare a Turismului sa desfăşurat conform Planului de Acţiuni şi „Strategiei de Promovare şi
Dezvoltare a Turismului în judeţul Buzău pentru perioada 2016-2020”,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 273/2016.
Și în anul 2018 am continuat activitatea de promovare a potenţialului
turistic şi agroturistic al judeţului Buzău la nivel naţional şi internaţional, prin
Compartimentul de promovare şi dezvoltare a turismului, conform Planului de
Acţiuni aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 273/2016.
Au fost stabilite un număr de 3 obiective generale care au fost îndeplinite
după cum urmează:
Obiectiv 1: 1. Promovarea potenţialului Turistic şi Agroturistic al
judeţului Buzău pe plan naţional şi internaţional.

- A fost realizată poziționarea celor mai importante 10 obiective turistice
în mediul online pe Google maps, cu fotografie, coordonate gps și date de
contact.
- S-au realizat materiale de prezentare a atracţiilor turistice – semne de
carte/calendar, cu banderolă tricoloră, care promovează: Tabăra de Sculptură
Măgura, Munţii Buzăului şi Barajul Siriu, Vestigiile Rupestre Colţi – Bozioru,
Vulcanii Noroioşi, Festivalul Buzău FEST şi Geoparcul Ţinutul Buzăului.
De asemenea, s-au realizat: broşura „Travel în Buzău”, harta turistică a
judeţului Buzău şi pliantul „Vulcanii Noroioşi” în ediţie bilingvă, românăspaniolă, precum şi mape de prezentare a Consiliului Judeţean Buzău.
- Au fost reeditate un număr de alte 4 materiale de promovare - pliante,
broşuri (broşura „Travel in Buzău” - română-engleză, broşura „Staţiunea
balneo-climaterică Sărata Monteoru”, pliantul „Cazări Sărata Monteoru” şi
Harta Etnografică a judeţului Buzău).
- Au fost achiziţionate albume de promovare a judeţului Buzău.
- A fost realizat „Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor desfăşurate
în judeţul Buzău în anul 2018”.
- A fost conceput în vederea promovării proiectul de marcare a traseului
turistic „Valea Buzăului – Valea Legendelor” şi proiectul privind introducerea în
circuitul turistic a „Minei de petrol” Sărata Monteoru.
- Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean, a participat la mai multe
manifestări naţionale şi internaţionale din domeniul turismului, ori manifestări
specifice promovării obiectivelor turistice - târguri de turism, seminarii,
conferinţe, colocvii, întruniri. Astfel, autoritatea publică județeană a participat
la Târgul de Turism al României – 2018, Romexpo Bucureşti (22 – 25 februarie
2018); Târgul de Turism „Expovacaciones” - Bilbao, Spania (4 – 6 mai 2018);
Conferința la nivel înalt „Connecting Europe through Innovation” desfășurată la
Palatul Parlamentului, Bucureşti, (17 mai 2018); Festivalul BuzăuFest – Sărata
Monteoru, Buzău (1 – 2 iunie 2018).
Obiectiv 2: Colaborări şi parteneriate cu instituţii, organizaţii şi
asociaţii profesionale din domeniul turismului:
- Au fost realizate parteneriate şi colaborări cu ONG-uri sau instituţii în
scopul promovării turismului buzoian: colaborări cu unităţi de cazare turistică şi
producători de produse tradiţionale din judeţul Buzău în vederea promovării la
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Târgul de Turism al României – Bucureşti; cu C.J.C.A. Buzău - Ansamblul
folcloric „Plaiurile Mioriţei” la standul naţional al României în cadrul TTR; cu
Muzeul Judeţean Buzău; cu Primăria Berca pentru Ansamblul folcloric
„Drăgăicuţele” - Clubul Copiilor Berca; cu Primăria Merei; cu Asociaţia „Zestrea
Bisoceană” pentru promovarea satului buzoian și a valorilor tradiţionale; cu
Centrul de Informare Turistică Nehoiu; cu Centrul de Informare Turistică
Sărata Monteoru, cu Ministerul Turismului, cu Asociaţia „Zig-Zag prin
România”;
- A fost încheiat Acordul de parteneriat între judeţul Buzău, prin Consiliul
Judeţean Buzău şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin
Facultatea de Business, pentru realizarea acţiunii de promovare în mediul online a unor obiective turistice din judeţul Buzău.
- S-a participat la Seminarul din cadrul proiectului „Turism – Perform Competitivitate în turism prin resurse umane performante” - municipiul Buzău.
- S-a colaborat cu unităţi de învăţământ din judeţul Buzău: Colegiul
Economic, Colegiul Agricol şi Colegiul „Mihai Eminescu”.
- Au fost oferite materiale de prezentare a judeţului Buzău
colaboratorilor, în vederea promovării la festivaluri şi manifestări din Spania,
Turcia şi Grecia.
Obiectiv 3: Acordarea de consultanţă pe domeniul turismului;
Evaluarea şi Inventarierea resurselor turistice.
S-a acordat consultanţă pe domeniul turismului unităţilor administrative
teritoriale din judeţ şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Buzău,
ONG-uri, alte instituţii ori persoane fizice.
În vederea promovării proiectului de marcare a traseului turistic „Valea
Buzăului – Valea Legendelor” au fost implementate Chestionarele privind
valorificarea potenţialului turistic în comunele de pe Valea Buzăului. S-a mai
acordat consultanță și proiectului de marcare a traseului turistic „Dealul Istriţa”
au fost implementate Chestionarele privind valorificarea potenţialului turistic în
comunele de pe Dealul Istriţa.
A fost actualizat Registrul-Inventar al resurselor turistice din județul
Buzău;
Informatizarea administraţiei publice judeţene
În cursul anului 2018, pe website-ul oficial al Consiliului Județean Buzău
www.cjbuzau.ro au fost publicate: un număr de 58 anunțuri publice, rapoarte
de activitate pentru anul 2018 ale consilierilor județeni, ale comisiilor de
specialitate, ale autorității publice județene - 39 materiale, 195 declarații de
avere și de interese ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Buzău, ale consilierilor județeni și ale conducătorilor de
instituții din subordinea Consiliului județean.
Cel puţin de două ori pe an se emit avertizări către primării în legătură cu
consecinţele utilizării fără licenţă a produselor software (sisteme de operare,
platforme Office etc.): ilegalitatea fenomenului, implicaţiile şi efectele legale.
În mod curent se face monitorizarea şi întreţinerea calculatoarelor din
reţeaua internă, asigurându-se conexiunea la Internet, securizarea traficului de
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fişiere în reţea sau în spaţiul Internet, securizarea corespondenţei electronice
(e-mail). Se acordă permanent asistenţă peentru utilizarea produselor
software, instalarea şi utilizarea certificatelor digitale etc.
La sfârşitul anului 2018 numărul vizitatorilor site-ului propriu al Consiliului
județean era de 142.509/365 zile, indicând o medie zilnică de 390 vizitatori, în
creștere față de anii precedenți, ceea ce denotă sporirea interesului cetăţenilor
şi investitorilor pentru problemele comunităţii judeţene. Domeniile de mai mare
interes pentru vizitatori sunt: proiectele de hotărâri şi hotărârile adoptate de
Consiliul judeţean, anunţuri de proiecte — europene sau interne, concursuri
pentru ocupare de posturi, licitaţii, monitorizarea proiectelor în curs de
implementare etc.
Volumul corespondenţei electronice pe majoritatea conturilor de e-mail
instalate în domeniul cjbuzau.ro este de aproximativ 75 de mesaje zilnic, din
care aproximativ 20 trec pe fluxurile interne prin Registratură.
Și în anul 2018, Monitorul Oficial al Judeţului Buzău a fost editat
trimestrial, în format electronic şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău www.cjbuzau.ro.
Activitatea în cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judeţene
În calitate de vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene
din România (UNCJR) am desfăşurat o activitate susţinută în ceea ce priveşte
iniţiativa legislativă, contribuind la îmbunătăţirea propunerilor legislative şi la
modificarea punctuală a unor prevederi din legi sau alte acte normative
transmise spre consultare către Consiliul Județean Buzău.
3. Exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite
Printre alte atribuții, preşedintele consiliului judeţean exercită și funcţia
de ordonator principal de credite conform art. 104, alin. (4) lit. a) din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Buzău, Direcţia Economică este structura din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Buzău prin intermediul căreia autoritatea
publică judeţeană asigură elaborarea şi fundamentarea bugetului propriu al
judeţului în condiţii de echilibru bugetar precum şi managementul financiar
contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Judeţean.
La elaborarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2018 au
fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea Județului
Buzău, respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean Buzău, Centru de
Cultură și Artă, Biblioteca ”Vasile Voiculescu”, Teatrul „George Ciprian”), de
asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului),
școlile speciale (Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Liceul Tehnologic
Special pentru Copii cu Deficienți Audutive, Centru Școlar de Educație Incluzivă
Buzău, Centru Școlar de Educație Incluzivă Rm Sărat, Centru Județean de
Resurse și Asistență Educațională), Direcția de evidență a persoanelor, Spitalul
Județean de Urgență. De asemenea, s-a analizat necesarul de fonduri pentru
Centru Militar Județean și Inspectorarul Județean de Urgență. Proiectul de
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buget a fost elaborat şi aprobat urmărindu-se asigurarea de resurse financiare
suficiente pentru toate activităţile finanţate din bugetul propriu al judeţului cu
respectarea Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare.
În cursul anului 2018, bugetul judeţului a fost elaborat în mai multe
etape, respectiv bugetul inițial și rectificări. Bugetul propriu inițial s-a aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean nr.26/2018 privind aprobarea bugetului
Județului Buzău pe anul 2018. Veniturile bugetului judeţului au fost stabilite în
sumă totală de 237.607 mii lei, din care 229.490 mii lei reprezintă venituri
pentru secțiunea de funcționare și 8.117 mii lei reprezintă venituri pentru
secțiunea de dezvoltare. Veniturile Consiliului Județean Buzău sunt constituite
din: venituri proprii (impozite şi taxe, alte venituri fiscale şi nefiscale), cote şi
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (impozit pe venit şi
TVA), subvenţii de la bugetul de stat, sume de la UE şi bugetul de stat pentru
proiecte finanţate din FEN (inclusiv sume primite în contul plăților efectuate în
anii anteriori), sumele excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea
golului de casă a secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcționare și dezvoltare.
Cheltuielile bugetului judeţului în anul 2018 au fost stabilite, inițial, în
sumă de 302.905 mii lei, din care 229.490 mii lei reprezintă cheltuieli pentru
secţiunea de funcţionare şi 73.415 mii lei cheltuieli pentru secţiunea de
dezvoltare.
Pe parcursul anului, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Buzău a
suferit 11 rectificări aprobate prin hotărâri ale Consiliu județean. Ultima
rectificare a bugetului propriu s-a făcut pentru următoarele sume:
- venituri 319.715 mii lei (din care 246.507 mii lei venituri pentru
secțiunea de funcționare și 73.209 mii lei venituri pentru secțiunea de
dezvoltare);
- cheltuieli 398.313 mii lei (din care 256.507 mii lei cheltuielile secțiunii
de funcționare și 141.806 mii lei cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul
2018, pe secţiuni, s-a constatat:
- veniturile secțiunii de funcţionare au fost în sumă de 261.978 mii lei
(261.179 mii lei Trezoreria Buzău și 799 mii lei Trezoreria Râmnicu Sărat), iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2018 din secţiunea de funcţionare au
fost în suma de 241.182 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de
20.796 mii lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 50.034 mii lei, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2018 din secţiunea de dezvoltare au
fost în sumă de 65.753 mii lei, înregistrându-se un deficit în sumă 15.719 mii
lei.
În aceasta situaţie, acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare se va
face prin Hotărâre a Consiliului Județean Buzău privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului pe anul 2018 din excedentul anilor precedenţi al
bugetului propriu al judeţului Buzău, iar excedentul secţiunii de funcţionare se
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va prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin
hotărâre a Consiliului Județean Buzău în anul 2019 cu respectarea prevederilor
art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor
nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018. Excedentul care se va repartiza în anul
2019 prin hotărâre a Consiliului Județean Buzau este de 83.789 mii lei.
De-a lungul anului 2018 și bugetele unităților subordonate au suferit
rectificări.
Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor internaţionale
de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului MF nr.1792/2002, cu
modificările și completările ulterioare, astfel încât angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata s-au realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în
vigoare.
Urmare prevederilor Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul
2018, ale Legii nr.215/ 2001 a administrației publice și ale Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Buzău a repartizat sume
către unitățile administrativ – teritoriale din județul Buzău pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte
de infrastructură care necesită cofinanțare locală (prin HCJ Buzău nr. 40/ 2017,
respectiv HCJ Buzău nr. 41/ 2017).
Totalul
încasărilor
pentru
obiectivele
cu
finanţare
europeană
nerambursabilă pe anul 2018 au fost în sumă de 15.393 mii lei (3.473 mii lei
reprezentând subvenții de la bugetul statului către bugetele locale pentru
susținerea proiectelor și 6.276 mii lei reprezentând sume primite de la UE/ alți
donatori).
La capitolul drumuri judeţene, în anul 2018:
- s-au efectuat lucrări pentru reparaţii, întreţinere și dezăpezire în
valoare de 25.686 mii lei;
- s-au efectuat lucrările pentru modernizarea și reabilitarea unor drumuri
județene, valoarea acestor lucrări fiind de 54.568 mii lei.
În calitatea sa de partener în cadrul unor programe și proiecte (Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, Asociația Națională a Autorității
Teritorială de Ordine Publică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Monteoru Sud-Est Situații Urgență Constanța, Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, Asociația Directorilor Economici și Contabililor din
județele din România) Consiliul Județean Buzău a alocat suma de 1.600 mii lei,
din care s-au cheltuit efectiv 1.495 mii lei.
Consiliul Județean Buzău a participat financiar și la organizarea unor
activități culturale și științifice: festivalul ”Buzău Fest”, Ziua internațională a
copilului, Festivalul de muzică rock ”Top T”, acțiuni dedicate Centenarului Marii
Uniri a României și Sărbătorilor de iarnă, Olimpiada de Tehnologii, Olimpiada
de Limba Franceză, Festivalul de jurnalism și comunicare, festivalul Mihaela
Runceanu, proiectul Măgura – art 2018, Festivalul de teatru bilingv, campania
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”Cântecele unirii românilor”, Tabăra internațională a francofoniei.
În cadrul Direcței Economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Buzău este organizată și activitatea de control financiar
preventiv propriu. Această activitate constă în verificarea sistematică a
operațiunilor din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în
limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz.
Având în vedere modificările legislative din domeniu, aduse prin Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr. 2332/2017, operațiunile supuse contolului
financiar preventiv propriu sunt:
- deschiderea, repartizarea, retragerea și modificarea creditelor
bugetare;
- angajamente legale din care rezultă obligații de plată;
- ordonanțarea cheltuielilor;
- concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul
bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice,
- alte operațiuni.
Pe parcursul anului 2018 nu s-a înregistrat vreun refuz la viza de control
financiar preventiv.
Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea
prevederilor legale, după o temeinică analiză a necesității și oportunității
efectuării acestora.
În perioada octombrie – decembrie 2018, s-a realizat inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrărilor şi
serviciilor în curs de execuţie sau neterminate, terenurilor şi drumurilor
judeţene aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Buzău în anul 2018.
Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenţa contabilă
pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a
angajamentelor legale şi a plăţilor efectuate în baza angajamentelor legale, s-a
urmărit alimentarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea cheltuielilor conform
bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de plată către trezorerie, dispoziții de
încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp a extraselor de cont şi s-a efectuat
verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenţa
contabilă a cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli,
asigurându-se încadrarea lor corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. De
asemenea, în perioada octombrie – decembrie 2018 s-a realizat inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrărilor şi
serviciilor în curs de execuţie sau neterminate, terenurilor şi drumurilor
judeţene aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Buzău în anul 2018. S-au
întocmit dări de seamă contabile şi statistice specifice, la termenele stabilite.
Nu s-au înregistrat nerespectări de termene şi încălcări ale legislaţiei specifice.
În anul 2018 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi
dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul aparatului propriu al
Consiliului Judeţean Buzău.
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Organizarea activităţii de audit public intern
În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
funcţionează Biroul de Audit Public Intern care exercită activitatea de audit
intern la nivelul autorităţii judeţene, precum şi la instituţiile şi serviciile publice
ce funcţionează sub autoritatea sa, dar care nu au înființate compartimente de
audit public intern distincte.
Planul anual de audit public intern pe anul 2018 a fost aprobat prin
Dispoziţia președintelui nr.761/11.12.2017. În conformitate cu planul aprobat,
la Consiliul Judeţean Buzău au fost planificate misiuni de asigurare, în proporţie
de 100%. În total s-au efectuat 15 misiuni de audit, atât în cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, cât şi la toate entităţile aflate sub
autoritatea acestuia, care nu au compartiment de audit încorporat în structura
lor.
Conform referatului de justificare care a însoţit proiectul planului anual
de audit întocmit la nivelul Consiliului judeţean, selectarea misiunilor care au
făcut parte din plan s-a realizat respectând următoarele cerinţe legale:
evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi, sugestiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean, numărul entităţilor publice de sub autoritatea
ordonatorului principal de credite, resursele de audit disponibile, respectarea
periodicităţii în auditare şi tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate.
Nu au fost solicitări din partea Curţii de Conturi privind efectuarea unei
anumite misiune de audit public intern.
În anul 2018 au fost planificate 15 misiuni de audit public intern,
efectuate la aparatul de specialitate al Consiliului Județean și la toate celelalte
entități subordonate acestuia, astfel:
- 5 misiuni privind activitatea financiar-contabilă;
- 5 misiuni privind activitatea de resurse umane;
- 2 misiuni în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului şi Investiţii
pentru analiza activității compartimentelor: Administrare şi Investiţii în
Infrastructura Rutieră și Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- 1 misiune în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională privind
Managementul Proiectelor din Fonduri Europene;
- 1 misiune privind activitatea Serviciului Cancelarie din cadrul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică Locală;
- 1 misiune de audit privind activitatea desfășurată de către societatea
SC Domenii Prest SRL.
De asemenea, am solicitat o misiune de audit ad-hoc cu tema: auditarea
activității desfășurate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata
Monteoru” în perioada 2015 – 2017. Principalele constatări în urma efectuării
misiunii ad-hoc au fost următoarele:
➢ Potrivit Actului Constitutiv și Statutului, sediul Asociației este în comuna
Merei, sat Sărata-Monteoru, Județul Buzău, acesta putând fi mutat în baza
Deciziei Consiliului de Administrație. Din verificările efectute s-a constatat
faptul că sediul Asociației nu este identificabil prin stradă și număr. Este
necesară stabilirea unui sediu corespunzător, cu adresa identificabilă.
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➢ Pe seama lipsei unui sediu corespunzător s-au constatat o serie de
aspecte negative legate de modul de arhivare a documentelor. Nu există în
toate cazurile procesele verbale și deciziile Consiliului de Administrație
încheiate cu ocazia fiecărei sedințe. O serie de anexe nu sunt atașate la
hotărârile sau deciziile respective, iar în alte cazuri nu se menționează numărul
anexei și actul la care se referă.
➢ În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că Asociația nu a
înregistrat corect în evidența contabilă, capitalul social potrivit legislației
contabile în materie. Potrivit actului constitutiv și statutului Asociației,
patrimoniul inițial al acesteia a fost alcătuit din aportul în numerar al asociaților
în valoare de 500 lei, vărsat în totalitate la data constituirii. Capitalul
(aporturile de capital) se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor
de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial şi a documentelor
justificative privind vărsămintele de capital.
➢ Au fost identificate deficiențe privind realizarea operațiunii de
inventariere anuală a patrimoniului entității publice.
➢ S-au constatat situații în care nu s-au emis documente constatatoare
care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de
către contractanți (facturi/chitanțe/etc).
Misiunile de audit public intern au avut scopul de a furniza
managementului o asigurare rezonabilă și obiectivă asupra eficienței și
eficacității sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului și
a proceselor de administrare.
Recomandările emise de către auditori în rapoartele de audit au fost
fezabile şi economice, dar şi cu un caracter de anticipare şi, pe această bază,
unul de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la
nivelul structurilor auditate. Au fost întocmite planuri de acţiune şi calendare
de implementare a recomandărilor, în care s-au stabilit termene şi persoane
responsabile, iar rapoartele de audit au fost aprobate de către ordonatorul
principal de credite.
Auditarea fondurilor alocate de la bugetul județului în 2018, către
instituții și servicii de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău
Conform Planului de audit public intern pe 2018, s-au efectuat 5 misiuni
de audit la Teatrul „George Ciprian” Buzău , la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Buzău, la Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienţe
auditive Buzău, la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău și la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău pentru auditarea
activității financiar-contabilă.
Principalele constatări și recomandări în urma efectuării acestor misiuni
de regularitate au fost următoarele:
A. Principalele constatări:
➢ Neconcordanțe privind respectarea prevederilor normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
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publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
➢ Deficiențe identificate legate de nepredarea la timp a bunurilor arhivistice
către arhiva unităților verificate sau legate de neîntocmirea nomenclatorului
arhivistic.
B. Principalele recomandări:
➢ Revizuirea, actualizarea sau implementarea (unde este cazul) de
proceduri operaționale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor bugetare, astfel încât evidența contabilă să reflecte situația reală a
angajamentelor bugetare, raportate prin situațiile financiare.
➢ Impunerea de măsuri tehnico-organizatorice pentru responsabilizarea
tuturor factorilor responsabili cu organizarea și desfășurarea procesului de
arhivare a documentelor (pregătirea, predarea, respectiv preluarea
documentelor arhivistice).
Auditul face eforturi de conştientizare a importanţei procesului de
gestionare a riscurilor, care să ofere conducerii o abordare eficace a riscurilor şi
posibilităţilor de administrare a acestora, precum și o imagine reală a gradului
de expunere la disfuncționalități pentru fiecare entitate în parte.
Prin ansamblul acțiunilor întreprinse, colectivul biroului de audit public
intern încearcă să îndeplinească următoarele obiective:
➢ să asigure o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului;
➢ să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și
procedurile existente;
➢ să asigure o evidență contabilă și un management informatic fiabile și
corecte;
➢ să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiilor;
➢ de a ajuta entitatea publică (atât în ansamblu), cât și structurile sale prin
intermediul opiniilor și recomandărilor formulate.
Astfel, rolul auditului public intern este de a contribui la buna și efectiva
gestiune a fondurilor publice, aducând ca aport promovarea unei culturi privind
realizarea unui management efectiv și eficient în cadrul entității publice, iar
misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele
de control ale entității publice în scopul de a evalua eficacitatea și performanța
structurilor funcționale în implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în
vederea îmbunătățirii continue a acestora.

4. Atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale şi servicii publice
Consilierii juridici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean
Buzău au avut un număr de 37 de dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti,
conform înregistrărilor din Registrul special al Direcţiei juridice şi administraţie
publică locală, deschis în baza unei proceduri operaţionale a sistemului de
management al calităţii.
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În acelaşi context al colaborării cu autorităţile publice locale, am emis
circulare cuprinzând recomandări, îndrumări şi clarificări pentru aplicarea unor
acte normative, a unor măsuri dispuse de Guvernul României, urmărind
împreună cu aparatul de specialitate să venim în întâmpinarea unor probleme
cu care se confruntă zi de zi comunităţile locale şi reprezentanţii acestora.
Pe parcursul anului 2018 au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale din judeţ în vederea susţinerii proiectelor
desfăşurate de aceştia la nivel local. În acest sens, au fost organizate
consultări cu toţi reprezentanţii UAT-urilor pe marginea proiectelor pe care
aceştia doresc să le dezvolte la nivelul localităţilor şi pentru care Consiliul
Judeţean poate acorda sprijin și consultanță.

5. Relaţia cu cetăţenii judeţului Buzău
În calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2018 am
păstrat şi am dezvoltat relaţia directă cu cetăţenii din judeţul Buzău, făcând în
acest sens numeroase deplasări în teritoriu şi având discuţii directe cu aceştia,
dar şi cu autorităţile publice locale. În decursul anului trecut am răspuns unui
număr de 93 petiții primite de la cetățenii județului, cât și de la cetățeni din
alte localități din țară.
Am acordat cetăţenilor judeţului Buzău un număr de 136 de audienţe,
principalele probleme ridicate vizând, în special:
- cereri de sprijin financiar;
- cereri privind remedierea unor drumuri şi poduri;
- cereri privind locuri de muncă;
- cereri eliberare documente din arhiva instituţiei;
- cereri solicitare interviu angajare.
În anul 2018 au fost emise 7 dispoziţii, care au avut ca obiect acordarea
ajutoarelor de urgenţă. Majoritatea cererilor adresate Consiliului Judeţean
Buzău au avut ca obiect acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor care se
aflau într-o situaţie financiară precară şi care au probleme medicale deosebite.
Conform prevederilor legale, atât Consiliul Judeţean Buzău, ca autoritate
deliberativă, cât şi Preşedintele, ca autoritate executivă, au obligaţia de a-şi
exercita mandatul în condiţii de transparenţă decizională şi să fie permanent
conectaţi la nevoile sociale.
Consiliul Județean Buzău a organizat activități pentru celebrarea zilei de
1 iunie – Ziua Internațională a Copilului. De asemenea, mii de buzoieni și
turiști din țară s-au bucurat, în perioada 31 mai – 02 iunie 2018, la Festivalul
BuzăuFest, eveniment organizat de Consiliul Județean Buzău în Stațiunea
Sărata-Monteoru. Aflat la cea de-a doua ediție, acest festival are scopul de a
promova cultura, tradițiile și obiceiurile din județul Buzău, fiind conceput și ca
o modalitate de promovare turistică a județului.
În baza Acordului de înfrățire dintre Consiliul Județean Buzău Consiliul
Raional Soroca, au fost efectuate vizite în Republica Moldova, Raionul Soroca,
realizându-se pași importanți în relațiile de colaborare, inclusiv o ședință
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comună a Consiliului Județean Buzău și Consiliul Raional Soroca.
În luna martie 2018 a fost semnat un Acord de colaborare între Consiliul
Județean Buzău și Guvernul Comunității Autonome La Rioja, Spania. În baza
acestei colaborări, în luna octombrie a avut loc o ședință comună a unei
delegații a Consiliului Județean Buzău și a Guvernului Comunității Autonome La
Rioja.
De asemenea, având în vedere relațiile foarte strânse între Consiliul
Județean Buzău și Consulatul General al României la Bilbao, în luna mai
Consiliul Județean Buzău a participat ca țară invitată la Târgul Internațional de
Turism de la Bilbao. De asemenea, în luna octombrie, Consiliul Județean Buzău
a fost gazda unei delegații din Spania, condusă de domnul deputat Adolfo
Palacios Rodriguez.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Consiliul Judeţean Buzău a
organizat manifestări care să celebreze Centenarul Marii Uniri. În cadrul
acestora, cetăţenii buzoieni au beneficiat de o masă tradiţională şi de un
spectacol susţinut de artiştii din cadrul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă
Buzău.
Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţilor mele din anul
2018, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin lege şi prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău pentru președintele
consiliului județean.
Fac precizarea că o parte din activităţile realizate de preşedintele
Consiliului judeţean în anul 2018 se regăsesc prezentate şi în Raportul
autorităţii publice judeţene, ca parte integrantă a competenţelor legale a
autorităţii publice judeţene şi a instituţiilor din subordinea Consiliului judeţean
Buzău.
Toate aceste activităţi au presupus implicare şi responsabilitate din
partea preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău şi au avut drept scop creşterea
eficienţei şi eficacităţii activităţii autorităţii publice judeţene și a instituților din
subordinea sa, în interesul exclusiv al cetăţenilor judeţului Buzău.
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