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Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – HOLBAN CORINA MONICA 

Apartenenţa politică - Partidul Mișcarea Populară  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – sediul PMP Buzău  

Locul de muncă principal – SC MIRACULUM SRL 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

Principalele obiective avute în vedere pe toată perioada mandatului sunt 

reabilitarea drumurilor de pe întreg teritoriul judeţului Buzău, promovarea şi 

dezvoltarea turismului judeţean. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

şi ca membru în Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură, desemnată prin 

Hotărârea nr. 190/2020.  

Am absentat motivat la patru ședințe de comisie din totalul celor 24 organizate 

în decursul anului.  

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil. 

 

3. Şedinţe de plen ale consiliului județean 

Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în 11 şedinţe ordinare, 5 şedinţe 

extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată și a adoptat 263 de hotărâri. 

Am absentat motivat la patru ședințe de plen. 

Nu am avut intervenții în cadrul ședințelor. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Am avut mici contribuții la proiectele de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean 

Buzău, dar nu am inițiat proiecte de hotărâri. 

 

 5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea bugetului judeţului Buzău pe anul 2021 și la 

rectificări de buget.  

 

 



6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

În anul 2021, întânirile cu alegătorii au fost destul de limitate datorită pandemiei, 

dar am încercat să iau la cunoștință despre doleanțele cetățenilor și voi încerca să 

acționez pentru binele locuitorilor județului nostru în acest mandat. 

 

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. 211/2020 am fost desemnată în 

calitate de reprezentant al Consiliului județean în Consiliul de administrație al 

Teatrului “George Ciprian” Buzău. 

 

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 18.07-24.07.2021, 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. 

 

10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat. 

Pentru următoarea perioadă de mandat, mi-am propus efectuarea de vizite în 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, pentru rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă cetăţenii. 

 

11. Alte aspecte relevante 

Pornind de la considerente legale și ținând cont de faptul că interesele generale 

ale județului Buzău presupun implicare, responsabilitate și transparența actului 

decizional, în calitate de consilier județean am abordat un mod de acțiune constructiv 

și eficient, centrat pe capacitatea tuturor factorilor pentru dezvoltarea socio-

economică a județului Buzău. 

Consider că mi-am îndeplinit cu seriozitate și corectitudine atribuțiile de 

consilier județean ce mi-au fost încredințate prin lege și prin votul cetățenilor județului 

Buzău. 

În calitate de consilier judeţean, m-am bucurat de sprijin din partea aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

 

Semnătura, _____________ 


