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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Nr. 2997/16.02.2022 

 

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – ALEXANDRESCU GABRIEL - ADRIAN 

Apartenenţa politică - Partidul Național Liberal 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – sediul PNL Rm.-Sărat 

Locul de muncă principal – administrator societate comercială 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean, am acţionat şi am 

participat la adoptarea deciziilor, respectând prevederile Codului administrativ, 

aprobat prin OUG nr. 57/2019. 

Obiectivele asumate şi principalele domenii de interes sunt realizarea 

obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, 

analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean 

Buzău, asigurarea transparenţei decizionale în activitatea proprie şi a plenului 

Consiliului judeţean, precum şi îndeplinirea mandatului de reprezentant al 

judeţului în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Rm. Sărat, pentru mandatul 2020-2024. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 
În anul 2021, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului 

judeţean şi ca membru al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură, fiind desemnat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 190/2020. 

Am participat fizic la 22 de şedinţe ale Comisiei, iar prin whatsapp la 

ședința din data de 10 noiembrie. 

Am absentat motivat la ședința din data de 25 august 2021. 

Comisia din care fac parte s-a reunit în anul 2021 în 24 de ședințe.  

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil. 

 
3. Şedinţe de plen ale consiliului județean 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în 11 şedinţe ordinare, 

5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată.  
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Am absentat motivat la ședința ordinară din data de 26 august, iar pentru 

ședința ordinară din data de 11 noiembrie (absent motivat din cauze obiective) 

am fost contactat telefonic pentru a-mi exprima votul pentru proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi, vot care a fost consemnat în procesul-verbal 

al ședinței. 

În anul 2021 au fost adoptate un număr total de 263 de hotărâri. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 
Am participat la analizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi 

a şedinţelor Consiliului Judeţean Buzău în cadrul comisiilor de specialitate, dar 

nu am iniţiat proiecte de hotărâre. 

 
     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului județului 

 Alături de colegii din comisiile de specialitate am analizat proiectele de 

hotărâri referitoare la buget și rectificări bugetare. 

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Datorită pandemiei generate de SARS COV2, audiențele și întâlnirile cu 

cetățenii au fost limitate. 

În contextul sanitar menționat, am avut și întâlniri cu reprezentanți ai unor 

autorități publice locale din județ. Principalele probleme analizate au avut ca 

obiect lucrări de investiții aflate în derulare și nevoia de fonduri financiare 

necesare finalizării acestora. 

 
      7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la manifestările culturale sub egida „Zilele Chișinăului”, 

organizate de Consiliul județean în stațiunea Sărata-Monteoru, în perioada 16-

18 septembrie 2021, în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău și Pretura 

Sectorului Botanica – Municipiul Chișinău.  

 
8. Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de 

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 210/2020 am fost desemnat 

reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Râmnicu Sărat, pentru mandatul 2020-

2024, iar prin Dispoziția Președintelui nr.274/2021 am fost desemnat 

reprezentant al Consiliului județean în comisia pentru desfășurarea probei de 

interviu a concursului de ocupare a funcției de director și director adjunct  la 

instituția de învățământ preuniversitar special, unde am și calitatea de membru 

în consiliul de administrație. 

 

      9. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice.  
În anul 2021, am participat la cursul de perfecţionare cu titlul “Proiecte 

europene pentru dezvoltare locală și regională”, organizat în perioada 25.07-

31.07.2021, în stațiunea Mamaia, județul Constanța. 
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     10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de 
mandat. 

 Obiectivele asumate şi principalele domenii de interes sunt realizarea 

obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, analiza 

proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, 

asigurarea transparenţei decizionale în activitatea plenului Consiliului judeţean 

Buzău. 

 

       11. Alte aspecte relevante 

În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin și consultanță din 

partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, am beneficiat de 

informaţii care m-au ajutat să particip la luarea celor mai bune decizii. 

 

Toate aceste activităţi au presupus implicare şi responsabilitate din partea 

mea şi au avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii autorităţii publice 

judeţene în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului 

Buzău. 

 
 

 
 

 
Semnătura,_____________ 


