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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2994/16.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – IUGA IONUȚ-CIPRIAN 

Apartenenţa politică – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – la sediul PNL Buzău și Rm-Sărat 

Locul de muncă principal – Cabinet de avocat Iuga Ionuț-Ciprian 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean din partea Partidului Național 

Liberal, am acţionat şi am participat la adoptarea deciziilor, respectând prevederile 

Ordonanței 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. 

Principalele obiective avute în vedere pentru mandatul 2020-2024 sunt 

reabilitarea drumurilor de pe întreg teritoriul judeţului Buzău, promovarea şi 

dezvoltarea turismului judeţean, 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 şi a plenului Consiliului judeţean, precum și îndeplinirea 

mandatului de reprezentant al autorității publice județene în Consiliul de 

administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive 

Buzău.  

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Urmare alegerilor locale generale din data de 27 septembrie 2020, am fost 

ales consilier județean din partea Partidului Național Liberal. Prin Încheierea de 

validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1911/114/2020 a fost 

validat mandatul meu de consilier județean. 

Am depus jurământul în data de 27 octombrie 2020, în cadrul ședinței de 

constituire a Consiliului Județean Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

După constituire, Consiliul județean a adoptat Hotărârea nr. 190/2020 pentru 

stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate ale Consiliului Județean Buzău.  

Prin această hotărâre, am fost desemnat membru în două comisii de 

specialitate, și anume în Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, respectiv în Comisia 

pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  
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Desemnarea în aceste două comisii s-a realizat cu respectarea configurației 

politice rezultate la alegerile din septembrie 2020. În consecință, respectând 

configurația politică,  în comisiile cu 7 membri, PNL are un număr de doi consilieri. 

În data de 26 noiembrie 2020, comisiile de specialitate s-au reunit pentru 

alegerea președintelui și a secretarului.  

Am participat la toate şedinţele comisiei organizate de la constituirea 

consiliului județean până la sfărșitul anului 2020. 

În anul 2021, Comisia buget-finanțe s-a reunit în 25 de ședințe, iar Comisia 

administrație publică în 24 de ședințe. Am absentat motivat la 8 din totalul 

ședințelor, însă la două dintre ele mi-am exprimat telefonic votul pentru proiectele 

de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, vot care a fost consemnat în procesul-verbal 

al comisiei. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în cadrul Comisiei de studii şi 

prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului au fost avizate 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 din data de 17.06.2021). 

De asemenea, în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, au fost 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 (ședința din data de 24.03.2021); 
- 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 (ședința din data de 24.03.2021). 
Am luat cuvântul atunci când am considerat că este necesar, având prilejul 

să-mi exprim liber punctul de vedere asupra problemelor aflate în dezbatere și să-
mi exprim dreptul la vot. 

Am avut intervenții în cadrul comisiilor, astfel: 

- în data de 16 decembrie 2020, la proiectul de hotărâre privind  numirea 
reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024, am susținut 
inițiativa grupului de consilieri PNL de a propune ca unul dintre cei doi reprezentanți 

ai Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Urgență  
Buzău să fie un consilier județean PNL cu calitatea de economist, conform 

prevederilor art. 187 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 95/2006. Această propunere a 
fost însușită de către Președintele consiliului județean, astfel că, în ședința ordinară 

din data de 17 decembrie 2020, s-a adoptat Hotărârea nr. 207/2020, prin care un 
consilier PNL a fost desemnat membru titular în acest Consiliu de administrație 

(ședința comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului); 
- în data de 24 martie 2021, la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024, 

am relatat faptul ca materialele aferente nu au fost transmise odată cu 
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convocatorul de ședință, motiv pentru care, grupul PNL s-a abținut la acest proiect 

de hotărâre. De asemenea, am sugerat o etapizare sau o prioritizare a drumurilor 
județene. (ședința comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului); 
- în data de 24 martie 2021, la proiectul de hotărâre privind 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, împreună cu ceilalți 
membri din grupul PNL ne-am abținut la acest proiect pentru că sunt două 

componente: prima componentă - în Notă s-a relatat faptul că se fundamentează 
pe argumente de natură financiară și a doua componentă aduce vorba despre o 

directivă a Uniunii Europene; 

- în data de 25 august 2021, împreună cu grupul PNL, m-am abținut la vot 
pentru două proiecte de hotărâre legate de rectificări bugetare (ședința comisiei 

de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului, respectiv ședința comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti). 

 

3. Şedinţe de plen ale consiliului 

În anul 2020, după constituire, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în patru 

ședințe de plen (două ordinare, una extraordinară și una extraordinară de îndată), 

iar în anul 2021, în 11 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe 

extraordinare de îndată. 

Am participat la toate ședințele de plen organizate în anul 2020.  

În anul 2021, am absentat motivat la 10 ședințe de plen (la trei dintre ele 

mi-am exprimat votul prin telefon). 

Plenul consiliului județean a adoptat în anul 2021 un număr de 263 de 

hotărâri. 

Am avut o intervenție în ședința ordinară din data de 25 martie 2021 pe 

marginea proiectului de hotărâre privind 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. Împreună cu grupul PNL, m-am abținut de la 

vot la acest proiect, fără a aduce în discuție practica preponderentă și directiva 

Comisiei Europene care are un caracter de recomandare, ce nu se coroborează cu 

referatul care conduce direct către o componentă strict financiară a închiderii 

acestui centru.  

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Am participat la analizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 

şedinţelor Consiliului Judeţean Buzău în cadrul comisiei de specialitate, dar nu am 

iniţiat proiecte de hotărâre. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

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

rectificări de buget.  
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   6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii și am semnalat autorităţilor responsabile multe 

dintre problemele sesizate de cetățeni.  

 

      7. Participarea la evenimente publice 

      Am participat la manifestările culturale organizate la Sărata-Monteoru, sub 

egida „Zilele Chișinăului”, în perioada 16-18 septembrie 2021. Evenimentul a fost 

organizat de Consiliul județean Buzău în colaborare cu Primăria Municipiului 

Chișinău și Pretura Sectorului Botanica – Municipiul Chișinău. 

 De asemenea, am participat la adunări cetățenești în comunele limitrofe 

municipiului Râmnicu-Sărat, respectând prevederile Legii nr. 136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 în Consiliul de administrație al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, pentru mandatul 

2020-2024. 

De asemenea, prin Dispoziția Președintelui nr. 290/2021, am fost numit în 

calitatea de membru supleant din partea 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, și anume la Liceul Tehnologic 

Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive 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 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. 

 
     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 și 

analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean 

Buzău. 
 

     11. Alte aspecte relevante 

Având în vedere statutul meu profesional, specificul activității mele s-a 

concentrat și pe partea juridică a proiectelor de hotărâri, a contractelor și celorlalte 

acte juridice supuse aprobării în plen, pe lângă analiza oportunității acestora. 
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În calitate de consilier judeţean, am beneficiat de suport din partea 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

Toate aceste activităţi au presupus implicare şi responsabilitate din partea 

mea şi au avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii autorităţii publice 

judeţene în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

Consider că doar prin implicare și responsabilitate putem aduce la îndeplinire 

doleanțele cetățenilor din județ și printr-o abordare corectă a tuturor problemelor 

cu care se confruntă județul Buzău. 

 

 

 

 

Semnătura, _____________ 
 

 


