Însușit în ședința Consiliului Județean Buzău din 26 martie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
VICEPREȘEDINTE
Nr. 4106/09.03.2020

Raport de activitate pentru anul 2019
Consiliul Județean Buzău
Numele consilierului – LUNGU ROMEO DANIEL
Apartenența politică – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Date de contact: telefon - 0744676728
Audiențe/orar, locul unde se desfășoară – în fiecare marți, între orele 0900 – 1100
la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU
Locul de muncă principal – CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
1. Obiective asumate și domenii de interes
Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier județean
din partea Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art.225,
alin.(2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2016 am fost desemnat
vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.
Obiective pentru ultima perioadă de raportare:
✓ Eficientizarea activității instituțiilor și serviciilor publice de interes
județean aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău;
✓ Promovarea intereselor economice ale județului Buzău prin
atragerea unor surse alternative de finanțare;
✓ Gestionarea și rezolvarea problemelor ridicate de comunitățile
locale.
Principalele domenii de interes în care m-am implicat sunt:
✓ Dezvoltarea infrastructurii județene de transport;
✓ Dezvoltarea infrastructurii în domeniul turismului;
✓ Asistență socială;
✓ Sport;
✓ Administrarea teritoriului și urbanism.
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În anul 2019 am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea temei de
proiectare și demararea procedurii de achiziție publică a documentației tehnicoeconomice aferente promovării proiectului ”Realizare parc balnear, stațiunea
Sărata Monteoru, comuna Merei”. Acest proiect a fost adoptat prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 160/2019.
În ceea ce privește acest proiect, am fost inițiatorul demersurilor, încă din
anul 2017, pentru elaborarea și implementarea proiectului „Realizare parc
balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”, proiect care face obiectul
Programului aprobat prin H.G. nr.558/2017, anexa nr.1 litera B, titlul II - Lista
cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță locală. În acest sens,
am inițiat proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din
proprietatea privată a comunei Merei în proprietatea privată a Județului Buzău a
terenului în suprafață de 105.236 mp, situat în stațiunea Sărata Monteoru,
comuna Merei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr.337/21.12.2017. Ulterior Consiliul Local al comunei Merei a aprobat, prin
Hotărârea nr.7/31.01.2018, trecerea din proprietatea privată a comunei Merei în
proprietatea privată a județului Buzău a suprafeței de 105.236 mp, situată în
localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei. Urmare aprobării acestui transfer
de proprietate asupra terenului pe care urmează să se realizeze acest proiect,
Consiliul Județean Buzău a alocat, prin Hotărârea nr.26/16.02.2018, în bugetul
propriu suma de 500.000 lei pentru anul 2018 în vederea realizării
documentației tehnice pentru acest proiect.
Prin Dispoziția Președintelui consiliului județean nr. 68/2018 am fost
desemnat coordonatorul echipei de lucru pentru elaborarea proiectului
„Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”. În această
calitate, am coordonat și am colaborat cu ceilalți membri ai echipei pentru
demararea urgentă a etapelor de elaborare a proiectului, prevăzute în procedura
operațională întocmită de către Ministerul Turismului.
Totodată, m-am implicat în anul trecut pentru promovarea proiectului
”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul
Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal
I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513. Acest proiect este finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de investiții 5.1 -Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. M-am deplasat la sediul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și la Ministerul
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Fondurilor Europene pentru a mă informa cu privire la elaborarea și demararea
acestui proiect.
M-am implicat în realizarea unor parteneriate și colaborări cu ONGuri/instituții cu scopul promovării turismului buzoian (colaborări cu unități de
cazare turistică și producători de produse tradiționale din județul Buzău în vederea promovării la Târgul de Turism al României – București; cu Centrul
Județean de Cultură și Artă Buzău - Ansamblul folcloric „Plaiurile Mioriței” la
standul național al României în cadrul TTR; cu Muzeul Județean Buzău; cu
Primăria Berca pentru Ansamblul folcloric „Drăgăicuțele” - Clubul Copiilor
Berca; cu Primăria Merei; cu Asociația „Zestrea Bisoceană” pentru promovarea
satului buzoian și a valorilor tradiționale; cu Centrul de Informare Turistică
Nehoiu; cu Centrul de Informare Turistică Sărata Monteoru, cu Ministerul
Turismului).
M-am implicat în realizarea unor materiale de prezentare a atracțiilor
turistice – semne de carte/calendar, cu banderolă tricoloră, care promovează
obiective turistice, precum: Tabăra de Sculptură Măgura, Munții Buzăului și
Barajul Siriu, Vestigiile Rupestre Colți – Bozioru, Vulcanii Noroioși, Festivalul
Buzău FEST și Geoparcul Ținutul Buzăului.
Și în anul 2019 am continuat să mă implic personal în promovarea
potențialului turistic și agroturistic al județului Buzău la nivel național și
internațional, dar și prin intermediul Serviciului promovare și dezvoltare a
turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media din
cadrul aparatului de specialitate.
2. Ședințe ale comisiilor de specialitate
Datorita faptului că îndeplinesc funcția de vicepreședinte al Consiliului
Județean Buzău nu am făcut parte din comisiile de specialitate, dar mi-am
manifestat disponibilitatea de a participa la ședințele la care sunt invitat.
3. Ședințe de plen ale consiliului județean
Consiliul Județean Buzău s-a reunit în anul 2019 în 12 ședințe ordinare, 6
ședințe extraordinare și o ședință de îndată. În total au fost adoptate 259 de
hotărâri. Am participat la ședințele plenului Consiliului județean în anul 2019,
cu trei excepții motivate: în zilele de 28 martie, 25 iulie și 27 noiembrie.
Principalele teme care au fost supuse aprobării în plenul Consiliului
Județean Buzău în anul 2019 reglementau, în principal, următoarele:
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- aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2019;
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor
și serviciilor publice din subordinea consiliului județean;
- rectificări ale bugetului propriu al județului pe anul 2019;
- rectificări ale bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și
serviciilor publice din subordinea Consiliului județean;
- administrarea domeniului public și domeniului privat ale județului
Buzău;
- execuția bugetului propriu al județului Buzău pe toate cele patru
trimestre ale anului 2019, pe cele două secțiuni;
- aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a
serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de Acțiune;
- aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a
organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ;
- promovarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de
transport a unor drumuri județene, de eficientizare energetică, dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale, consolidare, restaurare, dotare, conservare
și modernizare a unor imobile aparținând domeniului public al județului Buzău,
precum și aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru aceste proiecte;
- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru unele
instituții subordonate Consiliului Județean Buzău;
- cofinanțare programe și proiecte locale;
- aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și
reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în
administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări
de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în
administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de
Dezvoltare Locală în anul 2019;
- aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău;
- aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020;
- aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la
bugetul județului Buzău în anul 2019;
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- aprobarea temei de proiectare și a inițierii procedurii de achiziție publică
a documentației tehnico-economice aferente promovării proiectului „Realizare
Parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”;
- aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice a
Consiliului Județean Buzău pe anul 2019;
- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor necesare
desfășurării unor activități în teritoriu, precum susținerea programelor de
dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare
locală;
- aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor
sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău;
- completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și a
Planului de Acțiuni 2014-2020;
- măsuri organizatorice referitoare la funcționarea și modernizarea
Spitalului județean de urgență Buzău și a structurii Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
- parteneriate cu alte autorități și instituții pentru realizarea unor proiecte
comune de interes județean;
- aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
județului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019;
- participarea județului Buzău, ca membru fondator, în Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”PROGAZ BUZĂU 2020”;
- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi
pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2020 la nivelul Județului Buzău;
- Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2020;
- acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut
rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și
profesorilor coordonatori
- alte activități cu caracter economic.
4. Contribuția la proiecte de hotărâri de consiliu județean
Am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și
demararea procedurii de achiziție publică a documentației tehnico-economice
aferente promovării proiectului ”Realizare parc balnear, stațiunea Sărata
Monteoru, comuna Merei”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 160/2019.
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5. Contribuție la elaborarea și aprobarea bugetului

Am participat activ la elaborarea și aprobarea bugetului județului Buzău
pe anul 2019, cel al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Buzău, precum și la elaborarea proiectelor de hotărâre care vizau
rectificările acestor bugete.
6. Audiențe și întâlniri cu cetățenii
În anul 2019 am acordat mai multe audiențe cetățenilor din județ atât la
sediul Consiliului Județean Buzău, cât și în timpul deplasărilor mele în județ.
Dintre audiențele acordate un număr de 139 au fost menționate în
rapoartele semestriale ale autorității publice județene. În cadrul acestor audiențe
am luat la cunoștință de problemele sesizate și am participat la soluționarea
celor care intrau în sfera de competență a autorității publice județene.
Principalele probleme vizau probleme de fond funciar, modernizarea
infrastructurii rutiere, programe și proiecte ale Uniunii Europene, ajutoare
sociale, cereri de locuri de muncă.
Urmare numeroaselor întâlniri cu cetățenii din județ și a audiențelor
acordate am adus la cunoștința conducerii Consiliului Județean, colegilor din
Consiliul Județean Buzău, cât și a conducerilor celorlalte autorități publice
județene problemele pe care am fost mandatat să le fac cunoscute spre rezolvare
și care s-au concretizat prin amendamente la proiectele de hotărâri sau
interpelări în cadrul ședințelor de comisie sau de plen ale Consiliului Județean.
7. Participarea la evenimente publice
În anul 2019 am participat la întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Turismului și ai
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea informării cu privire
la oportunitățile de accesare a fondurilor naționale și europene pentru investiții
în domeniile respective.
Am participat la întâlniri, în județul Buzău, cu reprezentanți ai autorităților
publice locale pentru informarea și clarificarea unor aspecte ce vizau
funcționarea administrației publice locale și modernizarea infrastructurii rurale.
Consiliul Județean Buzău a organizat activități pentru celebrarea zilei de 1
iunie – Ziua Internațională a copilului. Mii de buzoieni și turiști din țară s-au
bucurat, în perioada 31 mai – 3 iunie 2019, la Festivalul BuzăuFest 2019,
organizat de Consiliul Județean Buzău în Stațiunea Sărata-Monteoru. Acest
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festival are scopul de a promova cultura, tradițiile și obiceiurile din județul
Buzău, fiind conceput și ca o modalitate de promovare turistică a județului.
Am avut multe întâlniri cu alegătorii din judet în piețe, oboare, la sediul
unor primării, precum și în locurile în care se desfășurau serbările folclorice din
județ și cu aceste ocazii am semnalat autorităților responsabile multe dintre
problemele sesizate.
Cu ocazia sezonului România-Franța care a avut loc între 28 noiembrie
2018 și 14 iulie 2019 am intensificat relațiile cu omologii francezi. Programul a
cuprins peste 300 de activități artistice, culturale, științifice și educaționale și au
fost organizate de instituții din ambele state. În cadrul unei vizite la Lyon, din
luna martie 2019, am avut mai multe obiective printre care actualizarea imaginii
județului Buzău în percepția poporului francez și întărirea relațiilor economice
și culturale dintre cele două țări. În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut la
Consulatul General al României din Lyon am discutat și despre rolul pe care
știința, cultura și societatea civilă ar putea să le aibă în noul context european,
bineînțeles, punând accentul pe schimbul de experiențe și asocierea dintre cele
două țări.
În vara anului 2019 Azerbaidjan a fost gazda celei de-a 43-a sesiune a
Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, motiv pentru care am
realizat o deplasare la Baku pentru a susține dorința autorităților buzoiene de a
include Ținutul Buzăului în Geoparcul UNESCO. Obiectivul nostru de a
include Ținutul Buzăului în patrimoniul mondial vizează conservarea,
promovarea și valorificarea elementelor naturale deosebite din zonă, dar și de a
a susține dezvoltarea economică și socială a comunelor pe principiul dezvoltării
durabile. De altfel, recunoașterea ca geoparc internațional, parte a rețelei
UNESCO, ar însemna un imbold extraordinar pentru economia județului, dar și
pentru turismul local.
În anul 2019 echipa Consiliului județean a intensificat relațiile cu
Republica Moldova. Astfel că, împreună cu o delegație a Consiliului Județean
Buzău am participat împreună cu Ansamblul Folcloric "Plaiurile Mioriței", la
Festivalul International al Romanilor de pretutindeni in Republica Moldova la
Complexul cultural Vatra din Raionul Strășeni. Cu această ocazie am putut să
discutăm și să stabilim relații de parteneriat cu autoritățile de peste Prut.
În perioada 25.11-28.11.2019 m-am deplasat în capitala Franței - Paris, în
cadrul unui proiect desfășurat de Centrul Cultural Francofon Buzău, în scopul
intensificării relațiilor din domeniul educației dintre cele două țări. În plus, cu
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această ocazie am prezentat oferta turistică a județului Buzău și am identificat
proiecte educaționale de interes comun.
8. Reprezentare în consilii de administrație, ATOP, comisii de licitație,
comisii speciale ale consiliului etc.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2016 am fost
desemnat președinte al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,
organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță, care
asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef. În anul 2019 am
participat la toate ședințele acestei comisii.
Potrivit art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism
fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din
cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de
amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare
sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin
reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și
de urbanism.
9. Perfecționarea pregătirii în domeniul administrației publice
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, am participat
la cursul de perfecționare cu titlul “Managementul proiectelor finanțate din
fonduri structurale prin prisma dezvoltării regionale și locale”, organizat în
perioada 14.07-20.07.2019.
10. Priorități și direcții de acțiune pentru următoarea perioadă de
mandat
✓ Elaborarea cadrului organizatoric pentru înființarea de către Consiliul
Județean Buzău, în parteneriat cu Consiliul Local al comunei
Mihăilești, a unui piețe moderne pentru producătorii de produse
tradiționale;
✓ Finalizarea proiectului „Realizare parc balnear, stațiunea Sărata
Monteoru, comuna Merei”;
✓ Înființarea de noi trasee turistice pe Valea Buzăului;
✓ Finalizare unor proiecte pentru realizarea de perdele forestiere pe
drumurile județene;
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✓ Înființarea, ca obiectiv turistic, a Muzeului “Mina de petrol” în
stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei;
✓ Organizarea de audiențe săptămânale cu cetățenii județului cu scopul
de a răspunde solicitărilor acestora, îndeosebi probleme legate de
reabilitarea drumurilor județene, alunecări de teren, extinderea
rețelelor de electricitate și alimentare cu apă și crearea de noi locuri
de muncă;
✓ Dezvoltarea continuă a infrastructurii din domeniul sănătății și al
educației;
✓ Implementarea Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în
Județul Buzău și a Planului Operațional 2016-2020 ;
✓ Sprijinirea activității în domeniul tineretului în calitate de
coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret la
nivelul județului Buzău;
✓ Susținerea sportului de performanță la nivel județean, dar și
sprijinirea activităților sportive la nivel local.
11. Alte aspecte relevante
Am susținut și în 2019 demersul de înființare a perdelelor de protecție
pentru drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău. În
acest sens, am făcut demersuri la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură “Marin Drăcea”, din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării,
pentru realizarea studiului de oportunitate.
Potrivit Contractului nr. 4403/2018, încheiat cu Consiliul Județean
Buzău, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin
Drăcea” a realizat „Studiul de oportunitate privind înființarea de perdele de
protecție a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean
Buzău” - Faza: Studiu.
Principalul obiectiv al acestui studiu de oportunitate l-a constituit analiza
posibilității și evaluarea costurilor aferente înființării unor perdele forestiere de
protecție in zona rețelei de drumuri județene împotriva adversităților climatice
(înzăpeziri, vânt, etc.). Perdelele forestiere de protecție ce vor fi propuse, în
secundar, vor asigura protecție și terenurilor agricole adiacente sau altor
obiective din zonă (linii electrice și de telecomunicație, etc.).
Pentru protecția sectoarelor de drumuri județene afectate frecvent de
troienirea zăpezii în timpul viscolelor, se propun perdele forestiere de protecție
în lungul acestora, distanțate la 10-30 m de calea de rulare, în funcție de direcția
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vântului dominant și a obstacolelor de pe amplasamente (canale, construcții,
drumuri de acces). Prin parcurgerea rețelei de drumuri județene din zona de
câmpie a județului Buzău, coroborat cu analiza datelor privind înzăpezirile
produse în ultimi ani, s-a constatat că sunt afectate frecvent 12 drumuri
județene pe un număr de 30 de sectoare. Pentru protejarea celor 12 drumuri
județene față de adversitățile climatice au fost amplasate un număr de 82
tronsoane de perdea forestieră de protecție cu lungimi variabile și cu o lungime
însumată de 45.595 m. Dacă se ia în considerare o lățime de 30 m a perdelei,
rezultă o suprafață totală a perdelelor forestiere de protecție de 136,785 ha. Prin
studiul de oportunitate realizat, s-a adoptat soluția tehnică de expropriere a
terenului necesar înființării perdelelor forestiere de protecție în suprafață de
136,785 ha, instalarea vegetației forestiere pe această suprafață, prin împădurire
cu specii forestiere caracteristice zonei, precum și asigurarea accesului pe partea
opusă a perdelei forestiere de protecție față de drum, pe toată lungimea acestuia.
* * *
Pentru îndeplinirea activităților aferente mandatului de consilier județean
și funcției de vicepreședinte m-am bucurat de un sprijin real din partea
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, care mi-a pus la
dispoziție atât materiale solicitate, cât și experiența din acest domeniu. De
asemenea, am avut o colaborare bună cu autoritățile publice locale din unitățile
administrativ-teritoriale din județ în vederea rezolvării unor probleme din sfera
lor de competență. La fel de bine am colaborat și cu conducerile instituțiilor
publice și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Buzău.
In activitatea mea am dat dovada de implicare și de responsabilitate
pentru creșterea eficienței activității autorității publice județene în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă cetățenii județului Buzău.
Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităților mele din anul
2019, în concordanță cu atribuțiile stabilite prin lege și prin Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău pentru vicepreședintele
consiliului județean.
Toate aceste activități au presupus implicare și responsabilitate din partea
mea și au avut drept scop creșterea eficienței și eficacității activității autorității
publice județene și a instituțiilor din subordinea sa, în interesul exclusiv al
cetățenilor județului Buzău.
Semnătura,
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