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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 3417/23.02.2022 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – BARBU VALENTIN 

Apartenenţa politică – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

Date de contact:  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară– sediul PNL BUZĂU 

Locul de muncă principal – PRIMĂRIA BECENI 

 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier judeţean 

din partea Partidului Național Liberal, în conformitate cu prevederile art. 225 

alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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, precum şi îndeplinirea mandatului de reprezentant al judeţului 

în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău,în 

mandatul 2020-2024. 

Am reusit sa tin legatura cu majoritatea UAT din Buzau dar si cu cetatenii 

acestora. Tinand cont de pandemie, cu multi dintre acestia am tinut legatura si 

in mod online, acestia avand posibilitatea sa ma contacteze pe pagina de 

Facebook de consilier judetean, Vali Barbu. 

Am preluat problemele acestora si informatii pe care ulterior sa le pot 

valorifica in cadrul Consiliului Judetean si in cadrul proiectelor.  

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Prin Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.85/2021am fost desemnat 

membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

culte, protecţie socială, sportive şi de turism.  

Comisia de specialitate s-a reunit în 24 de ședințe în anul 2021.  

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în cadrul ședințelor de comisie au 

fost avizate favorabil, mai puțin proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței 

din data de 3 august, care au avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii 

cvorumului necesar. 
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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. 

Plenul consiliului județean a adoptat în anul 2021 un număr total de 263 

de hotărâri. 

Nu am avut intervenții în cadrul ședințelor. 

 

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 comisiei de specialitate, dar 

nu am fost inițiatorul vreunui proiect de hotărâre. 

 

5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Întrucât mandatul meu de consilier județean a fost validat în luna aprilie 

2021, nu am participat la elaborarea bugetului propriu al județului Buzău 

pentru anul 2021. Am contribuit la elaborarea unor proiecte insa nu ca initiator. 

Impreuna cu grupul de consilieri PNL am contribuit la amendamente utile la 

unele proiecte . 

 

6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu cetatenii, am luat la cunoștință despre problemele 

semnalate și voi încerca să reprezint cât mai bine interesele locuitorilor 

județului nostru în acest mandat. Datorita pandemiei, intalnirile cu acestia au 

fost limitate insa am luat legatura cu acestia prin mediul online. 

 

7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la unele manifestări organizate de către conducerea 

Consiliului Județean Buzău și instituțiile subordonate, in limita legala permisa 

de pandemie. 

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 247/2021 am fost 

desemnat încalitatea de reprezentant al autorității publice județene în Consiliul 

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău, până la expirarea 

mandatului în curs.  

Am participat la o sedinta a Consiliului de Administratie a Bibliotecii 

Judetene in care s-au luat decizii importante referitoare la continuarea 

dezvoltarii a acesteia. 

 

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. 

Principalele direcții de acțiune pentru următoarea perioadă de mandat 

rămân realizarea obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea 

cu cetăţenii și analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului 

Consiliului Judeţean Buzău. 

 

     11. Alte aspecte relevante 

Urmare încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului doamnei Boloș Marieta, prin demisie, a fost validat mandatul meu 

de consilier județean supleant, prin Încheierea de validare pronunțată de 

Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 915/114/2021.  

Am depus jurământul în data de 29 aprilie 2021, în cadrul ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Buzău. 

În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activităţii mele din 

anul 2021, în concordanţă cu principalele competenţe conferite de lege 

consilierului judeţean ori stabilite de catre autoritatea publică judeţeană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,  
                                                                           

 
 

 
 


