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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2989/16.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – STAN SORIN VALERIU 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Str. Toamnei, Bl.21A, parter, 

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău 

Locul de muncă principal – administrator la HEFA REAL MEDIA SRL, 

informatician Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean, din partea Alianței politice 

PSD-PRO Buzău, am respectat întocmai prevederile Ordonanței 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. 

Obiectivele asumate şi 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 plenului Consiliului judeţean,  

precum și îndeplinirea mandatului de reprezentant al Consiliului județean în 

Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Râmnicu-

Sărat. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Prin Hotărârea Consiliului județean nr.190/2020 am fost desemnat 

membru în Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură.  

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. 

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

toate cele 24 de ședințe organizate în anul 2021 (la ședința din data de 18 

octombrie 2021 am votat prin aplicația whatsapp). 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în comisie au fost avizate favorabil. 

 

3. 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 absentat motivat la ședința extraordinară de îndată din data de 30 

martie, iar la ședința extraordinară din data de 19 octombrie am participat 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 analizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi 

a şedinţelor Consiliului Judeţean Buzău în cadrul comisiei de specialitate, dar nu 

am iniţiat proiecte de hotărâre. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

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

aprobarea rectificărilor de buget.  

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

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

ridicate de cetățeni și le-am expus autorităţilor responsabile în vederea 

soluționării. 

 

      7. Participarea la evenimente publice 

   Am participat la o serie de întâlniri cu cetățenii din unele localități, unde am 

luat la cunoștință de problemele semnalate și, acolo unde a fost cazul, am făcut 

demersuri pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor de către instituțiile 

județene în responsabilitatea cărora se încadrau aspectele sesizate de cetățeni.  

Am participat la manifestările organizate de Consiliul Județean Buzău și la 

acțiuni organizate de autorități locale. 

 

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 desemnat 

reprezentant al Consiliului județean în Consiliul de administrație al Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă Râmnicu-Sărat. 

 De asemenea, prin Dispoziția Președintelui consiliului județean 

nr.290/2021 am fost numit în calitatea de membru supleant din partea consiliului 

județean în comisia pentru desfășurarea probei de interviu a concursului de 
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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 Râmnicu-

Sărat. 

 

      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. 

În perioada 17-21.05.2021 am participat la cursul „Manager instruire 

proces”, certificat ANC, în cadrul proiectului “Planificare strategică, simplificare 

administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului 

Buzău”, cod SIPOCA 794, cod MySMIS2014+136038. 

 

     10. 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 comunicarea cu cetăţenii în 

vederea soluționării problemelor acestora. 

 

     11. Alte aspecte relevante 

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

Încheierea de validare pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 

2095/114/2020, s-a validat mandatul 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. 

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, _____________ 

 
 

 


