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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

Nr. 2663/11.02.2022 
 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – GHIVECIU ADRIAN 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – marţi şi joi, ora 1000 ,  

la sediul Primăriei Oraşului Pogoanele 

Locul de muncă principal – administrator SC DEN & EDI TRANS SRL 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

Principalele domenii de interes sunt realizarea obiectivelor de dezvoltare 

ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, analiza proiectelor de hotărâri 

supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, asigurarea 

transparenţei decizionale în activitatea plenului Consiliului judeţean. 

Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier 

judeţean din partea Alianței PSD PRO BUZĂU, 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. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

membru al Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi agricultură. 

Desemnarea în calitatea de membru în comisie s-a făcut prin Hotărârea 

nr. 190/2020. 

Am participat la toate cele 24 şedinţe ale comisiei organizate în anul 

2021. 

Toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil. 

 

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.  

Am absentat motivat la două ședințe de plen, iar la ședința 

extraordinară din data de 19 octombrie am participat telefonic. 
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În anul 2021, plenul consiliului județean a adoptat în total un număr de 

263 de hotărâri. 

Nu am avut intervenții în cadrul ședințelor. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

 Am avut mici contribuţii la proiectele de hotărâri suspuse dezbaterii. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe 

anul 2021, dar și la rectificările bugetare. 

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Problemele ridicate de cetățeni în cadrul audienţelor acordate anul 

trecut se referă în special la ajutoarele sociale şi programe ale Uniunii 

Europene pentru locuitorii şi producătorii din mediul rural.  

 

      7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la manifestările culturale organizate de Consiliul județean 

la Sărata Monteoru, în perioada 16-18 septembrie 2021, în colaborare cu 

Primăria Municipiului Chișinău și Pretura Sectorului Botanica – Municipiul 

Chișinău.  

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Nu am făcut parte din consilii de administrație 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. 

 Principalele domenii de interes sunt realizarea obiectivelor 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 Buzău. 

 

      11. Alte aspecte relevante 

Pentru îndeplinirea activităţilor aferente mandatului de consilier 

judeţean am colaborat bine cu executivul Consiliului Judeţean Buzău şi cu 

serviciile din aparatul de specialitate, care au dat dovadă de competenţă, 

seriozitate şi spirit de echipă. 
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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 autoritatea publică judeţeană.  

 

 
Semnătura, ___________ 

 
 

 
 

 
 

 


