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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Nr. 2986/16.02.2022 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – DRAGOMIR IONUȚ-SEBASTIAN 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară –  

Locul de muncă principal – CONSULTANT – CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

Principalele obiective asumate sunt îndeplinirea 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 și îndeplinirea 

mandatului de reprezentant al consiliului județean în Consiliul de administrație al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului judeţean Buzău şi ca 

membru al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, fiind desemnat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 190/2020. 

Comisia de specialitate s-a reunit în decursul anului 2021 pe parcursul a 24 de 

ședințe. Am participat fizic la 22 dintre ele, am participat prin aplicația whatsapp la ședința 

din 10 noiembrie, iar la ședința din data de 22 decembrie am absentat motivat.  

Toate proiectele de hotărâre dezbătute 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. 
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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.  

La ședința ordinară din data de 11 noiembrie am votat prin whatsapp, iar la ședința 

extraordinară de îndată din data 22 decembrie am absentat motivat. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Nu am inițiat proiecte de hotărâri. 

 

 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 cetățenii din județ, însă destul de puține datorită pandemiei 

cauzate de noul coronavirus. Am sesizat autorităţilor responsabile multe dintre problemele 

ridicate de către aceștia. 

 

   7. Participarea la evenimente publice 

Nu am participat la evenimente publice în anul 2021. 

 

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

speciale ale consiliului etc. 

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

reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de administrație al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, iar prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Buzău 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. 

Am participat la toate ședințele convocate,  am analizat și susținut problemele cu care 

se confruntă instituția . 

 

      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 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”, cod SIPOCA 794, cod MySMIS2014+136038, organizat la sediul 

Consiliului Județean Buzău în perioada 05.04-09.04.2021. 
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10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat. 

Principalele direcţii de acţiune 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 

În activitatea mea, m-am bucurat de un sprijin real din partea aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

În perioada de raportare am depus eforturi pentru creşterea eficienţei în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

 

 

 

 

Semnătura, ___________ 
 

 
 


