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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2618/10.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – ZOICAN ADRIAN 

Apartenenţa politică - Partidul Naţional Liberal 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – marţi, ora 1700, sediul PNL Buzău 

Locul de muncă principal – Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean din partea Partidului Naţional 

Liberal am acţionat în conformitate cu prevederile Codului administrativ, aprobat 

prin OUG nr. 57/2019 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, comunicarea cu cetăţenii, analizarea proiectelor de hotărâri supuse 

dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, asigurarea transparenţei decizionale 

în activitatea proprie, dar şi a plenului Consiliului judeţean. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

calitate de membru al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

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

Odată cu adoptarea Hotărârii nr. 190/2020, s-a stabilit componența nominală 

a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. Prin această hotărâre am fost 

desemnat membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

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

Am participat la 23 de şedinţe ale Comisiei și am absentat motivat la ședința 

din data de 3 august. În total au fost 24 de ședințe de comisie premergătoare 

ședințelor de plen ale consiliului județean. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute în cadrul ședințelor de comisie au fost 

avizate favorabil, mai puțin proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 

3 august, care au avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului necesar. 

Am exprimat opinii și am cerut clarificări pe probleme legate de domeniul 

„Sănătate”. 
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3. Şedinţe de plen ale consiliului 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în 11 şedinţe ordinare, 5 

şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată și a adoptat un număr de 

263 de hotărâri.  

Am absentat motivat la ședința extraordinară din data de 3 august, iar la ședința 

extraordinară din 19 octombrie am votat prin whatsapp. 

 

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 și a rectificărilor 

de buget. 

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am avut întâlniri televizate unde am dezbătut problemele stringente ale 

domeniului sanitar în contextul pandemiei cauzate de noul coronavirus, precum și 

întâlniri cetățenești în parteneriat cu Societatea civilă și cu autorități ale statului pe 

tema luptei Antidrog ( Instituția Prefectului județul Buzău, etc). 

Am participat la reuniuni ale coordonatorilor Programului de Transplant. 

 

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. 

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

 

  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 stațiunea Mamaia, județul Constanța. 

  

     10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat. 

 Printre principalele obiective pentru perioada următoare sunt realizarea 

priorităţilor de dezvoltare ale judeţului Buzău, asigurarea transparenţei decizionale 

în activitatea plenului Consiliului judeţean, precum şi dezvoltarea sistemului medical 

la nivel judeţean, implicarea directă în proiectul de construire al noului sediu UPU 

SMURD, continuarea proiectului de colaborare cu Consiliul județean și societatea 
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civilă cu privire la cursurile de prim ajutor, recrutarea de medici pentru creșterea 

numărului de personal în Spitalul județean de Urgență Buzău. 

De asemenea, mă voi implica în eficientizarea activității medicale prin 

instituirea unui sistem de identificare al pacienților și de monitorizare a investigațiilor 

și al cheltuielilor aferente acestora într-un sistem de brățări cu cod de bare, scanarea 

foilor de observație, astfel încât să se creeze o bază de date ușor accesibilă în 

Programul Hipocrate, crearea condițiilor necesare pentru derularea Programului de 

prim-ajutor în colaborare cu Consiliul Județean Buzău și Societatea civilă, alocarea 

de stimulente financiare angajaților cu rezultate deosebite. 

 

      11. Alte aspecte relevante 

În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin din partea aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

În perioada mandatului meu de consilier judeţean am dat dovadă de implicare 

şi responsabilitate în scopul creşterii eficienţei autorităţii publice judeţene în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

   

 

                                                                               Semnătura, ____________ 

 

 
 

 


