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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2996/16.02.2022 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – MOCANU VIOREL 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – luni între orele 1200 – 1400 ,  

sediul PSD Buzău 

Locul de muncă principal – S.D.E.E. Buzău 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

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 şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 
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, precum 
şi îndeplinirea mandatului de reprezentant al judeţului în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică a judeţului Buzău şi în Consiliul de administraţie al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău pentru mandatul 2020-2024. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, desemnat prin Hotărârea nr. 190/2020.  

În data de 26 noiembrie 2020, comisia din care fac parte s-a întrunit 
pentru alegerea președintelui și secretarului. În urma propunerilor înaintate de 

colegi, am fost ales secretar al comisiei. 
Așa cum prevede Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 164/2019, dar și prevederile 
Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de 

secretar al comisiei, am efectuat apelul nominal şi am ţinut evidenţa participării 
la şedinţe a membrilor comisiei. Am numărat voturile şi am informat 

preşedintele de comisie asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui 
aviz şi asupra rezultatului votării.  

Am asigurat redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor 
documente prevăzute de lege. 
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Comisia de specialitate s-a reunit în decursul anului 2021 pe parcursul a 

24 de şedinţe. Am participat fizic la 22 dintre ele, la ședința din data de 30 
martie am participat telefonic, iar la ședința din data de 29 iunie 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. 
 

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 și au fost 

adoptate 263 de hotărâri.  
Am votat prin telefon la ședințele de plen din data de 25 martie, respectiv 

30 martie, iar la ședința ordinară din data de 30 iunie am absentat motivat. 
 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Referitor la proiectele de hotărâri promovate de Consiliul Judeţean Buzău 
am avut mici contribuţii, dar nu ca iniţiator. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe anul 

2021, dar şi la rectificările de buget. 
 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii, însă destul de limitate. 
Printre principalele probleme semnalate de cetăţeni sunt starea 

drumurilor, ajutoarele de stat şi programe europene pentru agricultură. 

Am colaborat constant cu primari din județ, am participat la activitățile 

desfășurate de UAT-urile unde am fost invitat și am oferit consultanță. 

 

      7. Participarea la evenimente publice 

      Participarea la evenimente publice a fost destul de limitată datorită stării 
de alertă cauzată de pandemie. 

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Am fost desemnat membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 
judeţului Buzău pentru mandatul 2020-2024 – prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 205/2020. 

Prin Hotărârea nr. 19/2021 s-a validat componența nominală a A.T.O.P. 
și s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe 

lângă fiecare consiliu judeţean, respectiv pe lângă Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr.787/2002, în scopul 
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 207/2020 am fost desemnat 
ca reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru mandatul 2020-2024, iar prin 
Hotărârea nr. 208/2020 s-a aprobat numirea Consiliului de administrație al 

Spitalului. 
În cadrul ședințelor Consiliului de administrație s-a avizat proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, precum şi a situaţiilor financiare 
trimestriale şi anuale, s-au aprobat măsuri pentru dezvoltarea activităţii în 

raport cu necesarul de servicii medicale, s-a avizat programul anual de achiziţii 
publice și s-a analizat activitătea managerului și a membrilor comitetului 

director. 
 

      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 17.05-21.05.2021. 
 

     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, asigurarea transparenţei 

decizionale în activitatea proprie, dar şi a plenului Consiliului judeţean. 
 

     11. Alte aspecte relevante 

În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin din partea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

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 către autoritatea publică judeţeană.  
 

 

Semnătura,____________ 

 

 
 

 
 


