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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Nr. 2952/16.02.2022 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – BACIU GABRIEL-PAUL 

Apartenenţa politică - Alianța PSD PRO BUZĂU 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – în fiecare luni între 

orele 1000–1200  la Sediul PSD Buzău 

Locul de muncă principal – consilier la Cabinetul senatorial Buzău 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

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 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău. 
În exercitarea mandatului de consilier judeţean din partea Alianței Psd-

Pro Buzău, am acţionat în conformitate cu prevederile Codului administrativ, 
aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului judeţean şi ca 
preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  
După constituire, Consiliul Județean Buzău a adoptat Hotărârea nr. 

190/2020 prin care s-a stabilit componența nominală a comisiilor de specialitate 
pe domenii de activitate. Prin această hotărâre am fost desemnat membru în 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  
În data de 26 noiembrie 2020, comisia din care fac parte s-a întrunit 

pentru alegerea președintelui și secretarului. În urma propunerilor înaintate de 
colegi, am fost reales președinte al comisiei. 

În calitate de președinte, am asigurat reprezentarea comisiei în raporturile 
acesteia cu consiliul județean, aparatul de specialitate al acestuia, organismele 

prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii. 
Am convocat şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului județean şi am informat 
secretarul general al județului cu privire la data şi locul şedinţei, am condus 

şedinţele comisiei, am susţinut în şedinţele consiliului județean avizele 
formulate de comisie. 
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Am anunţat rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul 

comisiei și am comunicat secretarului general al județului, în termen rezonabil, 
până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale 

fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate. 
Am participat la toate cele 24 de şedinţe ale comisiei de specialitate 

organizate în anul 2021. 
Toate proiectele de hotărâre pe care le-am supus dezbaterii au primit aviz 

favorabil, mai puțin două proiecte care au avut aviz neexprimat, deoarece a fost 
paritate de voturi.  

Cele două proiecte sunt: 
- aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2021 şi estimări 
pentru anii 2022-2024; 

- aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial 

pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 
Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău. 
În cadrul ședințelor, am invitat, după caz, specialiști din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean pentru lămurirea anumitor aspecte din 
cuprinsul proiectelor de hotărâri. 

 
3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în total în 11 şedinţe 
ordinare, 5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată.  

Au fost adoptate în total un număr de 263 de hotărâri de către plenul 
Consiliului judeţean Buzău.  

Am participat la toate ședințele de consiliu județean organizate. 
 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Referitor la proiectele de hotărâri promovate de Consiliul Judeţean Buzău 
am avut mici contribuţii, dar nu ca iniţiator. 

 
5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

 Am avut interpelări şi contribuţii asupra proiectelor de hotărâri referitoare 
la buget/rectificări bugetare în cadrul comisiei de specialitate. 

 
6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii, însă destul de limitate comparativ cu anii 
anteriori, datorită pandemiei cauzate de noul coronavirus. Am semnalat 

autorităţilor responsabile multe dintre problemele sesizate de alegători. 
 

7. Participarea la evenimente publice 
Participarea la evenimente publice a fost destul de limitată datorită 

pandemiei, însă am participat la acțiunile desfășurate de consiliul județean cu 

ocazia sărbătoriii zilei naționale a României și la evenimentul organizat la 
Sărata-Monteoru, comuna Merei, cu ocazia sărbătoririi “Zilelelor Chișinăului” la 

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

comisii speciale ale consiliului județean etc. 
Prin Hotărârea nr. 205/2020 am fost desemnat membru în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru mandatul 2020-2024, iar 
prin Hotărârea nr. 19/2021 s-a validat componența nominală a A.T.O.P. și s-a 

aprobat Regulamentul de organizare și funcționare.  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 

consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe 
lângă fiecare consiliu judeţean, respectiv pe lângă Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 
teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr.787/2002, în scopul 

asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău are următoarele atribuții 

principale:  
a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și 

indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor 
comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;  

b) monitorizează activitățile poliției, sesizează și propune măsuri de 
înlăturare a deficiențelor din activitatea poliției locale și naționale;  

c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a 
sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu 

organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și 

a ordinii publice;  
e) prezintă informări în ședințele Consiliului Județean Buzău asupra 

nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;  
f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de 

poliție, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă 
publicității;  

g) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării 
climatului de siguranță publică;  

h) desemnează, cu votul majorității simple, persoana din rândul 
membrilor săi care, în caz de indisponibilitate temporară a președintelui să 

exercite atribuțiile acestuia. 
Acest organism are organizate trei comisii: 

- Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 
- Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali; 

- Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 
drepturile omului. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 37/2019, a fost aprobată 
Metodologia de alocare a unor sume din bugetul județului Buzău pentru 

finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza 
județului Buzău. Conform acestei Metodologii, la nivelul autorității județene se 

constituie Comisia de evaluare a îndeplinirii condițiilor pentru finanțarea 
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activităților sportive, comisie compusă din consilieri județeni și funcționari din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău. 
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.78/2021 am fost 

desemnat membru al Comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de 
drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 
de performanță” pentru mandatul 2020-2024.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 4/2021 s-a aprobat 
finanțarea parțială a activității cluburilor sportive de drept public și privat 

înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021, 
astfel: 

- Handbal Club Buzău 2012 - 850.000 lei; 
- Fotbal Club Metalul Buzău - 165.000 lei. 

Cu respectarea prevederilor legale, Consiliul Județean Buzău a aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021, Programul anual al 
finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 

2021 pentru două domenii: asistență socială conform Legii nr. 34/1998 și, 
respectiv, sportul de performanță conform Legii nr. 69/2000 – ramurile handbal 

masculin și fotbal masculin. Pentru ramura fotbal masculin, alocarea inițială a 
fost de 1.500.000 lei – beneficiar Clubul „Metalul Buzău”, și ulterior majorată cu 

1.010.000 lei – alocată Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”. Pentru ramura 
sportivă handbal masculin alocarea inițială a fost de 5.300.000 lei, beneficiar 

fiind Asociația Sportivă „Handbal Club Buzău 2012”. Sumele totale aprobate au 
fost de 5.750.000 lei pentru ramura handbal masculin și 2.710.000 lei pentru 

ramura fotbal masculin. 
 

Prin Hotărârea nr. 20/2021 am fost desemnat în calitate de membru al 
Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al 

judeţului, domnul Gavrilă Mihai – Laurențiu, pentru activitatea desfăşurată în 

anul 2020. 
 

      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 18.07-
24.07.2021, în stațiunea Mamaia, județul Constanța și la cursul de manager 

îmbunătățire procese în cadrul proiectului cu titlul “Planificare strategică, 
simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul 

județului Buzău”, organizat la sediul Consiliului Județean Buzău în perioada 
19.04-23.04.2021. 

 
     10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de 

mandat. 
 Obiectivele asumate şi principalele domenii de interes sunt identificarea 

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

proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, 
asigurarea transparenţei decizionale în activitatea proprie, dar şi a plenului 

Consiliului judeţean. 
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     11. Alte aspecte relevante 

În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin din partea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, care mi-a pus la 

dispoziţie atât materiale solicitate, cât şi experienţa din acest domeniu. 
Toate aceste activităţi desfasurate în perioada de raportare 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. 
La baza activității mele a fost și va rămâne promptitudinea, transparența 

și seriozitatea. Toată activitatea mea în calitate de consilier județean a avut 
scopul de a reprezenta cu interes fiecare categorie socială, în condițiile legii. 

 
 

 

Semnătura, _____________ 
 

 
 


