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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Nr. 2988/16.02.2022 

 

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – BOGDAN ION 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Vineri între orele 1200-1400 

Locul de muncă principal – C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 

 

 

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, dar 

şi a plenului Consiliului judeţean, precum şi îndeplinirea mandatului de membru 

supleant al reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru mandatul 2020-

2024. 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean, 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 în 

calitate de membru în Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, pentru mandatul 

2020-2024. 

Din totalul celor 25 de şedinţe ale comisiei de specialitate organizate în 

anul 2021, am absentat motivat la ședința comisiei din data de 17 iunie. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în comisie au primit aviz favorabil, 

mai puțin proiectul privind stabilirea unor măsuri în exercitarea de către Județul 

Buzău a calității de membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”, care a 

avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului. 

(ședința comisiei din data de 17.06.2021) 
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Am avut o intervenție în ședința comisiei din data de 25 august, pe 

marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni 

de promovare a Taberei de Sculptură Măgura, prin care am sugerat ideea unui 

parteneriat cu Domenii Prest Serv SRL pentru întreținerea exponatelor. 

 

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 și au fost 

adoptate 263 de hotărâri.  

Am absentat motivat la trei ședințe (la ședința ordinară din data de 25 

martie am votat prin telefon). 

Nu am avut intervenții în cadrul plenului consiliului județean. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Am participat la analizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Buzău în cadrul comisiilor de specialitate, dar nu am iniţiat proiecte de hotărâre. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe anul 

2021. 

 

      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.  

 

      7. Participarea la evenimente publice 

 Participarea la evenimente publice a fost destul de limitată datorită 

pandemiei. 

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea nr. 207/2020 am fost desemnat membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

 

      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 Constanțași 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”, cod SIPOCA 794, cod MySMIS2014+136038, organizat 

la sediul Consiliului Județean Buzău în perioada 19.04-23.04.2021. 
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     10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de 

mandat. 

Obiectivele pentru următoarea perioadă de mandat 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 plenului 

Consiliului judeţean. 

 

     11. Alte aspecte relevante 

M-am bucurat de un sprijin real din partea aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău, pentru a mă informa cu privire la proiectele de 

hotărâre analizate în şedinţele comisiei de specialitate. 

În activitatea mea de consilier judeţean m-am implicat urmărind  

creşterea eficienţei şi eficacităţii autorităţii publice judeţene în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

Principiile care au stat la baza activității mele au fost respectarea 

legalității, transparenței și spiritul civic. 

 

 
Semnătura, ___________ 

 


