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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Nr. 4274/08.03.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – MUNTEANU ȘTEFĂNIȚĂ 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Sediul PSD Buzău 

Locul de muncă principal – A.F.E.E. BUZĂU 

 

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. 

Principalele obiective avute în vedere pentru mandatul 2020-2024 sunt 

promovarea şi dezvoltarea turismului judeţean, 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, precum şi îndeplinirea mandatului de membru în 

Consiliul de administraţie al Muzeului Județean Buzău, pentru mandatul 2020-

2024. 

 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

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

membru în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și 

administrarea domeniului public și privat al județului.  

Am participat la cele 4 ședințe de comisie organizate în anul 2020 și la 24 

de ședințe organizate în anul 2021 din totalul de 25.  

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

cu excepția unui proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței din data de 

17.06.2021, care a avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului.  

În ședința comisiei din data de 24 martie 2021, am avut două intervenții, 

astfel: 

- la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile 

județene în anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024, am relatat faptul ca aceste 

sume au o destinație clară, și anume drumurile județene; 
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- la proiectul de hotărâre privind 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, am cerut clarificări referitor la cei 21 de 

beneficiari, în sensul reintegrării acestora. 

În ședința comisiei din data de 25 august 2021, am avut o intervenție pe 

marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni 

de promovare a Taberei de Sculptură Măgura, prin care am cerut clarificări 

suplimentare referitoare la acest proiect.  

Cu privire la acest subiect, am tras un semnal de alarmă legat de Tabăra 

de Sculptură de la Măgura. M-am implicat foarte mult acolo, împreună cu cei de 

la Episcopie și cu cei de la Mănăstirea Ciolanu. Terenul taberei de sculptură este 

al Arhiepiscopiei, iar exponatele sunt în administrarea Muzeului Județean. Cu 

ajutorul oamenilor din mediul privat am reușit să strângem o sumă de bani și am 

reușit să facem niște îmbunătățiri. Clădirea din dreapta a Mănăstirii Ciolanu, în 

care este amenajat muzeu, urmează să intre în reabilitare. Sper ca la anul să 

devină o tabără pentru copii cu 60-70 de locuri. Tabăra pentru copii se justifică, 

dacă și Tabăra de Sculptură de la Măgura este măcar întreținută. Aceasta va avea 

o direcție artistică. Din păcate, deși a existat în bugetul Muzeului județean o sumă 

de bani pentru defrișarea unor ediții, nu s-a făcut niciun fel de intervenție acolo.  

Cred că Tabăra de Sculptură și Mănăstirea Ciolanu sunt kilometrul zero al 

turismului buzoian. 

Am susținut ideea unui coleg în cadrul comisiei de a încheia un parteneriat, 

o relație comercială cu Domenii Prest Serv SRL Buzău, pentru întreținerea 

exponatelor. 

Ar fi oportună punerea în valoare a edițiilor, pe rând. Prima ediție fiind cea 

de lângă Mănăstire. Este ușor să atragi oameni din mediul privat, pentru ei este 

interesant să vină lângă artă, cultură și Biserică. Cei mai mulți turiști sunt la 

Mănăstirea Ciolanu și ar avea nevoie de mai multă implicare. Se impune, din 

punctul meu de vedere, implicarea Consiliului județean, alături de Arhiepiscopie 

și Muzeul județean. 

 

3. Şedinţe de plen ale consiliului județean 

În anul 2020, după constituire, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în patru 

ședințe de plen, iar în anul 2021 s+a reunit în 24 de ședințe (11 şedinţe ordinare, 

5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată). 

Am participat la toate ședințele de plen din anul 2020. 

În anul 2021, am absentat motivat la două ședințe. 

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. 
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     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

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

rectificărilor de buget.  

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

O preocupare permanentă a fost aceea de a mă întâlni cu cetățenii din zona 

de responsabilitate publică. În cadrul acestor întâlniri, am expus cetățenilor 

actele administrative ce prezintă interes pentru comunitățile respective. 

 

      7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la manifestările prilejuite de sărbătorile oficiale, dar și la cele 

organizate de consiliul județean. 

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului județean nr. 211/2020 am fost desemnat 

membru în Consiliul de Administraţie al Muzeului Județean Buzău, pentru 

mandatul 2020-2024. 

  

      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. 

 

     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 implicarea în rezolvarea 
problemelor cu care vin cetăţenii. 

 

     11. Alte aspecte relevante 

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

consilier județean din partea Alianței PSD-PRO BUZĂU. 

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

1906/114/2020 a fost validat mandatul meu de consilier județean. 

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

constituire a consiliului județean pentru mandatul 2020-2024. 

În desfășurarea activității mele de consilier judeţean am beneficiat de 

sprijin din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

Toate aceste activităţi au avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii 

autorităţii publice judeţene în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

cetăţenii judeţului Buzău. 

Consider că am acționat cu bună credință și corectitudine față de cetățenii 

care m-au ales consilier județean. 

 

Semnătura, _____________ 


