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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

Nr. 2946/16.02.2022 
 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 
 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – ENESCU LIVIU-ADRIAN 

Apartenenţa politică - Partidul Național Liberal 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Sediul PNL Buzău, în 

fiecare zi de joi, între orele 1500 – 1700  

Locul de muncă principal – PF Enescu Adrian - agricultură 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean din partea Partidului 

Naţional Liberal, am respectat prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Am încercat ca pe perioada anului 2021 să am o activitate 

laborioasă și susținută în cadrul Consiliului Județean Buzău. 

Am reușit să țin legătură permanentă cu o parte din UAT-urile 

județului nostru, dar și cu cetățenii acestora. 

Am preluat problemele cu care aceștia se confruntă. Am cules date 

și informații, pe care ulterior să le pot valorifica în cadrul Consiliului 

Județean, în beneficiul acestor comunități, dar și a cetățenilor lor. 

Principalele domenii de interes în activitatea mea au fost cele care 

au vizat: 

- creșterea standardului de viață al locuitorilor județului nostru din 

mediul rural și micșorarea diferențelor dintre sat și oraș; 

- integrarea fermierilor buzoieni în asociații de ramură, pentru a-și 

putea reprezenta mai bine interesele profesionale; 

- să fiu prezent și conectat la tot ce înseamnă problemele țăranului 

și fermierului buzoian. 

O altă problemă foarte importantă o reprezintă mediul, un sector cu 

multe componente de strictă necesitate pentru locuitorii județului nostru. 

Plecând de la eliminarea nitriților și nitraților din agricultură la colectarea 

selectivă a deșeurilor menajere, trebuie să constituie priorități pentru toți 

cetățenii județului nostru. 
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Administrația publică locală necesită conectarea tuturor activităților 

pe probleme ale cetățenilor, care converg spre bunăstare și prosperitate. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

În anul 2021, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului 

Consiliului judeţean şi ca membru al Comisiei pentru servicii publice, 

comerț și agricultură, desemnat prin Hotărârea nr. 190/2020.  

Am participat la toate cele 24 de şedinţe ale Comisiei organizate în 

2021. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil. 

De fiecare dată, la dezbaterile din comisie, am încercat să înțeleg și 

să mă documentez cu privire la materialele prezentate pentru a vota în 

cunoștință de cauză și în folosul cetățenilor județului nostru. 

 

3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean 

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

ordinare, 5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată.  

Am participat la toate ședințele de plen. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Nu am avut contribuții la elaborarea proiectelor de hotărâre ale 

Consiliului județean, dar, la cele pentru care am votat, am încercat să 

gestionez votul în favoarea și pentru cetățenii județului nostru. 

 

 5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea bugetului judeţului Buzău pe anul 2021 

și la adoptarea rectificărilor de buget.  

 

 6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

În anul 2021, în calitate de consilier județean, am avut întâlniri cu 

cetățenii județului Buzău, însă mai limitate comparativ cu anul 2020 

datorită pandemiei generate de noul coronavirus. 

Am încercat să culeg problemele cu care se confruntă cetățenii, 

îndeosebi cu cei din mediul rural, ale căror probleme legate de pământ, cu 

privire la proprietate, arendare, subvenții, constituie probleme deosebite 

pentru ei. 

Am încercat să fac mai apropiată relația dintre cetățean și Consiliul 

Județean Buzău. 

 

7. Participarea la evenimente publice 

Participarea la evenimente publice a fost destul de limitată datorită 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Nu am făcut parte din consilii de administraţie sau alte comisii. 

 

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. 

 

10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea 

perioadă de mandat. 

Pentru a fi consecvent, principalele mele priorități pentru viitor vor 

cuprinde cu siguranță problemele cotidiene ale cetățeanului buzoian. La 

fel de importante vor fi și dezvoltarea infrastructurii de drumuri județene 

(de la balastare la asfaltare), alimentarea cu apă și canalizarea în mediul 

rural, dar și agricultura și protecția mediului pentru locuitorii și 

producătorii din județul Buzău. 

 

11. Alte aspecte relevante 

Urmare alegerilor locale generale din data de 27 septembrie2020, 

prin Încheierea de validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 

2094/114/2020, mi s-a validat mandatul de consilier județean din partea 

Partidului Național Liberal. 

Am depus jurământul în cadrul ședinței ordinare a consiliului 

județean din data de 26 noiembrie 2020. 

Am urmărit cu interes problemele cu care se confruntă comunitățile 

buzoiene, am făcut demersuri pentru rezolvarea lor la instituțiile 

responsabile. 

În activitatea desfăşurată în anul 2021, am încercat să dau dovadă 

de implicare şi responsabilitate în rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

Am promovat imaginea instituției, am dat dovadă de obiectivitate 

și transparență în rezolvarea cu celeritate a problemelor apărute. 

 

Semnătura, ______________ 

 


