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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2991/16.02.2022 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – SAVU MARIAN 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – sediul PRO ROMÂNIA BUZĂU 

Locul de muncă principal – CFR BUZĂU 

 

 

 Obiective asumate şi domenii de interes: 

Printre principalele obiectivele asumate şi domenii de interes se numără 

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 plenului 

Consiliului judeţean. 

 

 Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 190/2020 am fost desemnat 

membru în Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură.  

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 ales secretar al comisiei, pentru mandatul 2020-2024. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Buzău și prevederilor Codului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, în calitate de secretar al comisiei, 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. 

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

toate cele 24 de ședințe organizate în anul 2021. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în comisie au fost avizate favorabil. 
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 Şedinţe de plen ale consiliului județean 

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 s-a reunit în 11 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare 

și 8 ședințe extraordinare de îndată. 

Am participat la toate ședințele de plen.  

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

hotărâri. 

 

 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. 

 

 Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

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

rectificărilor de buget.  

 

 Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri cu alegătorii și am semnalat autorităţilor responsabile 

multe dintre problemele sesizate de alegători. 

 

 Participarea la evenimente publice 

     Nu am participat la evenimente publice în anul 2021. 

 

 Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de licitaţie, 

comisii speciale ale consiliului etc. 

Nu am făcut parte din consilii de administrație sau alte comisii. 

 

 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. 

 

 Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de 

mandat. 

Obiectivele pentru următoarea perioadă de mandat sunt realizarea 

obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău și reprezentarea intereselor 

cetățenilor județului. 

 

 Alte aspecte relevante 

Urmare alegerilor locale generale din data de 27 septembrie 2020, prin 

Încheierea de validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 

2096/114/2020, s-a validat mandatul meu de consilier județean supleant din 

partea Alianței politice PSD PRO BUZĂU. 

Am depus jurământul în data de 26 noiembrie 2020, în cadrul ședinței 

ordinare a consiliului județean pentru mandatul 2020-2024. 
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În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin 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. 

 

 

 

Semnătura, _____________ 


