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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 3419/23.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – MĂRGĂRIT GEORGIAN 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Primăria Boldu 

Locul de muncă principal – Parlamentul României 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În calitate de consilier judeţean din partea Alianței PSD-PRO Buzău, întocmesc 

acest raport de activitate 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 comunicarea cu cetăţenii, oportunități de 

dezvoltare ale județului și analiza proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii în plenul 

Consiliului Judeţean Buzău. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Urmare alegerilor locale generale din data de 27 septembrie2020, prin Încheierea 

de validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 2097/114/2020, a fost validat 

mandatul de consilier județean supleant din partea Alianței PSD-PRO BUZĂU. 

Am depus jurământul în cadrul ședinței ordinare a consiliului județean din data 

de 26 noiembrie 2020. 

După constituire, Consiliului Județean a adoptat Hotărârea nr. 190/2020, prin 

care am fost desemnat membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism.  

Am participat la cele 4 ședințe de comisie organizate în anul 2020. 

În anul 2021, am participat fizic la 20 de ședințe, la două am votat prin aplicația 

whatsapp și la celelalte două am absentat motivat. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în comisie au fost avizate favorabil, mai 

puțin proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 3 august 2021, care au 

avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului necesar. 
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3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean 

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 din anul 2020. 

În anul 2021, am participat fizic la 20 de ședințe, la două am votat prin aplicația 

whatsapp și la celelalte două am absentat motivat.  

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

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Am analizat proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Buzău în comisia de 

specialitate, dar nu am iniţiat proiecte de hotărâre. 

 

      5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului județului pe anul 2021 și a 

rectificărilor de buget. 

 

       6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii la câteva dintre sărbătorile organizate de 

comunele din județ. 

 

        7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la manifestările culturale sub egida „Zilele Chișinăului”, 

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. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean nr. 75/2021 am fost numit în 

calitatea de reprezentant al consiliului județean în comisia de evaluare anuală a 

managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” 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. 
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10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat. 

 Principalele direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat sunt 

identificarea priorităţilor de dezvoltare ale judeţului Buzău, în special, în domeniul 

“Educație”,  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 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activităţii mele din ultima 

perioadă a anului 2020 și anul 2021, în concordanţă cu principalele competenţe 

conferite de lege consilierului judeţean sau stabilite de autoritatea publică judeţeană.  

 

 

 

 

Semnătura, ______________ 

 

 
 

 
 

 


