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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2985/16.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – PETRE MIRELA 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Vineri 800- 1200 la Liceul Tehnologic 

Meserii și Servicii Buzău 

Locul de muncă principal – Liceul Tehnologic “Henri Coandă” 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 identificarea priorităţilor de dezvoltare ale 

judeţului Buzău în toate domeniile, în special în domeniul “Învățământ”, comunicarea 

cu cetăţenii, analiza proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului 

Judeţean Buzău, asigurarea transparenţei decizionale în activitatea plenului Consiliului 

judeţean, precum și îndeplinirea mandatului de reprezentant al Consiliului județean în 

Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

consilier județean din partea Alianței PSD-PRO BUZĂU. 

Prin Încheierea de validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 

1909/114/2020 mi s-a validat mandatul de consilier județean. 

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

constituire a consiliului județean pentru mandatul 2020-2024. 

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

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

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

Am urmărit ca instituțiile de învățământ și de cultură din subordinea consiliului 

județean să funcționeze cu eficiență și să-și îndeplinească obiectivele și indicatorii de 

performanță stabiliți. 
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Am participat la cele 4 ședințe de comisie organizate în anul 2020 și la 24 de 

ședințe organizate în anul 2021 (la ședința din 18 octombrie am votat prin whatsapp). 

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. 

 

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 avut participare fizică la 22 dintre ședințe, iar la două dintre ele 

am votat prin aplicația whatsapp.  

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

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Am participat la discutarea şi analizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Buzău în comisia de specialitate, dar nu am iniţiat niciun proiect de hotărâre. 

 

      5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

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

rectificări de buget. 

 

       6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii, am luat la cunoștință despre problemele 

semnalate și voi încerca să reprezint cât mai bine interesele locuitorilor județului nostru 

în acest mandat. 

De asemenea, am avut întâlniri cu reprezentanți ai unor autorități publice locale 

din județ. Principalele probleme analizate au avut ca obiect lucrări de investiții aflate 

în derulare, nevoia de fonduri financiare necesare finalizării acestora și pentru 

demararea altor proiecte și lucrări de interes local. 

 

     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. 210/2020 am fost desemnată 

reprezentant al Consiliului județean în Consiliul de administrație al Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Buzău. 
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 Prin Dispozițiile Președintelui Consiliului județean nr.74/2021, respectiv nr. 

76/2021, am fost numită în calitatea de reprezentant al consiliului județean în comisia 

de soluționare a contestațiilor, în cazul evaluării anuale a managementului la Muzeul 

județean Buzău, respectiv la Teatrul “George Ciprian” Buzău. 

De asemenea, prin Dispoziția Președintelui nr. 274/2021, am fost desemnată în 

calitatea de reprezentant al 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 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 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; 

- cursul „Manager îmbunătățire proces” în cadrul proiectului “Planificare 

strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la 

nivelul județului Buzău”, MySMIS2014+ 136038,Cod SIPOCA 794, aplicant UAT 

județul Buzău (martie 2021). 

 

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 educație,  

asigurarea transparenţei decizionale în activitatea proprie, dar şi a plenului Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 

       11. Alte aspecte relevante 

Am urmărit, în permanență, îndeplinirea prerogativelor legale ce revin 

consilierului județean, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

cetățenilor în relația cu consiliul județean. 

Pentru îndeplinirea activităţilor aferente mandatului de consilier judeţean, am 

colaborat bine cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

 

Semnătura, ______________ 

 

 
 

 
 


