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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 2993/16.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – ȘTEFU VIOREL 

Apartenenţa politică – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier judeţean 

din partea Partidului Național Liberal, 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.  

Principalele obiective avute în vedere pentru mandatul 2020-2024 sunt 

dezvoltarea judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, analizarea proiectelor de 

hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, dar și îndeplinirea 

mandatului de reprezentant al judeţului în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a judeţului Buzău, în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de 

Urgență Buzău, respectiv în Consiliul de administrație al Liceului Special pentru 

Deficienţi de Vedere Buzău.  

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Urmare alegerilor locale generale din data de 27 septembrie 2020, am fost 

ales consilier județean din partea Partidului Național Liberal. 

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

1913/114/2020 s-a validat mandatul meu de consilier județean. 

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

constituire a Consiliului Județean Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

După constituire, Consiliul județean a adoptat Hotărârea nr. 190/2020 

pentru stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii 

de activitate ale Consiliului Județean Buzău.  

Prin această hotărâre am fost desemnat membru în Comisia pentru 

administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  

Am participat la toate şedinţele comisiei organizate de la constituirea 

consiliului județean până la sfărșitul anului 2020. 

În anul 2021, Comisia de specialitate s-a reunit în 24 de ședințe. Am 

absentat motivat la ședința din data de 14.07.2021. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil, mai puțin 

două proiecte, care au avut aviz neexprimat, deoarece a fost paritate de 

voturi.(ședința comisiei din data de 24.03.2021)  
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Cele două proiecte sunt: 

- aprobarea repartizării  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2021 şi estimări 

pentru anii 2022-2024; 

- aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial 

pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 

Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău.  

În ședința comisiei din data de 18 octombrie 2021 am propus efectuarea 

de lucrări și pe tronsoanele de drumuri județene: DJ 203K – Nemertea – Plaiul 

Nucului; DJ 203C- Clondiru-Movila Banului și DJ 102I- Smârdan-Glodeanu 

Siliștea. 

Această propunere nu a căpătat formă de amendament, urmând ca Direcția 

pentru administrarea patrimoniului și investiții să întocmească documentația 

tehnică și să identifice alte surse de finanțare, inclusiv fonduri europene. 

 

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 participat la toate ședințele de plen organizate în anul 2020, iar în anul 

2021 am absentat motivat la o singură ședință. 

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

hotărâri. Nu am avut intervenții în cadrul ședințelor. 

 

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 

rectificările de buget.  

   

6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Pentru rezolvarea problemelor și cunoașterea îndeaproape a situațiilor 

prezentate, m-am deplasat în localitățile județului și am avut întâlniri cu cetățenii 

și cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale.  

Îmi exprim în continuare deschiderea și disponibilitatea în dialog cu 

cetățenii și preocuparea pentru un act decizional coerent și responsabil.  

Am în vedere, pe toată perioada mandatului, sporirea gradului de 

responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei 

administrative. 

 

 



 3 

      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. 205/2020 am fost desemnat 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău 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.  

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.207/2020 am fost numit 

reprezentant al autorității publice județene în Consiliul de administrație al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău, iar Prin Hotărârea nr. 208/2020 s-a 

aprobat numirea acestui Consiliu de administrație. În cadrul ședințelor C.A. s-a 

avizat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, precum şi a 

situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, s-au aprobat măsuri pentru 

dezvoltarea activităţii în raport cu necesarul de servicii medicale, s-a avizat 

programul anual de achiziţii publice și s-a analizat activitatea managerului și a 

membrilor comitetului director. Am fost numit membru în comisia de concurs 

pentru ocuparea funcției de manager al spitalului județean. În această calitate, 

m-am documentat cu privire la cerințele postului, actele normative care 

reglementează funcționarea spitalului și cele privind organizarea și susținerea 

concursului. Am participat în cadrul comisiei la activitatea de verificare a 

dosarelor de candidați și la examinarea propriu-zisă a candidatului. 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 210/2020 am fost desemnat reprezentant 

al Consiliului județean în Consiliul de administrație al Liceului Special pentru 

Deficienţi de Vedere Buzău, pentru mandatul 2020-2024, iar prin Dispoziția 

Președintelui 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 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 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău.  

 

      9. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice.  

 În perioada 17.05-21.05.2021 am participat la cursul „Planificare 

strategică, simplificarea administrativă și optimizarea unor servicii pentru 

cetățeni”, organizat de Consiliul Județean Buzău. 
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 Tot în anul 2021 am participat la cursul de perfecționare 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. 

Principalele direcții de acțiune pentru următoarea perioadă de mandat 

rămân realizarea obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea cu 
cetăţenii și analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului 

Consiliului Judeţean Buzău. 
 

     11. Alte aspecte relevante 

Am avut o colaborare bună cu ceilalti consilieri, cu speranța de a face 
mereu front comun în interesul cetățenilor care ne-au acordat votul. Consider că 

activitatea de consilier județean nu constă doar în participarea la ședințe, de 
aceea, pe viitor îmi doresc să contribui cu proiecte și propuneri benefice pentru 

cetățenii județului Buzău. 
În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activităţii mele din 

anul 2021, în concordanţă cu principalele competenţe conferite de lege 
consilierului judeţean ori stabilite de catre autoritatea publică judeţeană.  

 

 
 

 
 

 
Semnătura, _____________ 

 
 

 
 


