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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

Nr. 2999/16.02.2022 
 

 
 

Raport de activitate pentru anul 2021 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – PITIȘ L. CORNEL 

Apartenenţa politică - Alianța PSD PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon, e-mail -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Vineri 14.30-16.00,  

la sediul Consiliului Județean Buzău 

Locul de muncă principal – pensionar 

 
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, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Printre principalele obiective se numără următoarele: 

- gospodărirea durabilă și funcțională a monumentelor naturii, ariilor 

protejate și siturilor Natura 2000 din judetul Buzău; 

- identificarea terenurilor degradate împreună cu autoritățile locale și 

stabilirea modalităților de introducere în circuitul forestier sau agricol; 

- susținerea unui program public de transport în comun adaptat la cerințele 

și doleanțele cetățenilor județului; 

- implicarea în promovarea valorilor județului Buzău prin mijloace mass-

media; 

- îmbunătățirea accesului la obiectivele turistice din județ și promovarea 

acestora; 

- înființarea unei rețele de perdele forestiere limitrofe drumurilor județene 

cu pericol de înzăpezire; 

- susținerea demersurilor pentru constituirea geoparcului “Ținutul 

Buzăului” în Geoparc UNESCO. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

președinte al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr. 190/2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău.  
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În data de 26 noiembrie 2020, comisia din care fac parte s-a reunit 

pentru alegerea președintelui și a secretarului. Urmare propunerilor înaintate 

de colegi am fost reales președinte al comisiei pentru mandatul 2020-2024. 

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și cu prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Buzău, în calitate de președinte am asigurat 

reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul județean, aparatul de 

specialitate al acestuia, organismele prestatoare de servicii publice județene şi 

cu celelalte comisii. 

Am condus şedinţele comisiei și am anunţat rezultatul votării, pe baza 

datelor comunicate de secretarul comisiei și am comunicat secretarului general 

al județului, în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, 

prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate. 

Am participat la toate cele 24 de şedinţe ale comisiei organizate în anul 

2021.Toate proiectele de hotărâre pe care le-am supus votului în cadrul 

comisiei au fost avizate favorabil.  

 

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.  

Am participat la toate ședințele de plen. 

În anul 2021, plenul consiliului județean a adoptat în total un număr de 

263 de hotărâri. 

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu  

Am sustinut activ proiectele de hotărâri propuse de Președinte și de 

colegii din consiliul judetean și proiectele de hotărâri privind finanțarea 

sportului, îmbunătățirea transportului în comun. 

   
     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe 

anul 2021. 

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Am participat la mai multe întâlniri cu cetățenii din zona mea de 

activitate, încercând să identific problemele cu care aceștia se confruntă, să 

preiau propunerile și inițiativele acestora, în vederea îmbunătățirii calității 

vieții.Toate aceste propuneri și inițiative au fost prezentate factorilor de decizie 

din localitățile respective, respectiv la nivel județean, unele dintre acestea 

găsindu-și rezolvarea chiar pe plan local. Este vorba despre probleme legate 

de protecția mediului, în special, dar și despre calitatea serviciilor publice-

educație, sănătate, etc. 

 

      7. Participarea la evenimente publice 

Participarea la evenimente publice a fost destul de limitată datorită 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 205/2020 am fost desemnat 

membru în A.T.O.P. pentru mandatul 2020-2024, iar prin Hotărârea nr. 

19/2021 s-a validat componența nominală a A.T.O.P. și s-a aprobat 

regulamentul de organizare și funcționare.  

Îndeplinesc funcția de președinte al acestui organism, calitate în care am 

condus lucrările acestuia. 

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.  

Având calitatea de președinte al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, am statutul de invitat 

permanent la ședințele Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu 

prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 213/2020 

privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul 

Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024. 

Am participat la zece ședințe CTE pentru avizarea investițiilor Consiliului 

Județean, în cadrul cărora s-au eliberat 22 de avize. 

 

      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 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 22.03-26.03.2021. 

 

     10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de 

mandat. 

- implicarea în stabilirea criteriilor de prioritate pentru executarea lucrărilor 
pe drumurile județene; 

- rezolvarea și eliminarea neconcordanțelor privind domeniul public al 
județului Buzău și al unor UAT-uri din județul Buzău; 

- marcarea traseelor turistice prin colaborarea cu unități școlare și asociații 
de profil; 

- întâlniri zonale cu reprezentanții UAT pentru stabilirea și promovarea unor 
proiecte comune; 
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- stabilirea unor ramuri sportive și echipe proritare pentru județ și găsirea 

soluțiilor pentru o susținere financiară pe termen mediu și lung din partea 
județului; 

- îmbunatățirea cunoștințelor personale - tehnice și legislative - în domeniile 
"monumente de artă și arhitectură", urbanism, mobilitate (transport 

interurban), pentru implicarea în aceste activități; 
- sprijinirea unor cămine de bătrâni în activitatea curentă; 

- identificarea și împădurirea unor terenuri degradate; 

- participarea la controalele privind respectarea regulamentului de circulație 
pe drumurile județene. 

 
     11. Alte aspecte relevante 

Împreună cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău, am 
participat la următoarele acțiuni : 

- am avut întâlniri cu autoritățile locale din comunele Gherăseni, Costești, 
Rușețu, Stâlpu, Smeeni și orașele Pătârlagele, Nehoiu și Pogoanele; 

- stabilirea măsurilor pentru luminarea, punerea în siguranță și 
respectarea gabaritului pe drumurile județene. 

 
 

 
 

Semnătura, ___________ 

 
 

 


