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ÎNSUȘIT 

de Consiliul Județean Buzău 

în ședința ordinară din 11 mai 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

       VICEPREŞEDINTE 

   Nr. 3118/18.02.2022 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – PETRE ADRIAN ROBERT 

Apartenenţa politică:- Alianța PSD-PRO BUZĂU  
Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară: 

– miercuri, între orele 1000 – 1200, la sediul Consiliului Județean 
Buzău 

 - vineri, între orele 1400 – 1700, la sediul PSD Buzău, Bvd. Unirii 

Locul de muncă principal – CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 

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 și prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, 

întocmesc prezentul raport de activitate în calitate de consilier judeţean din 

partea Alianței PSD-PRO BUZĂU (Partidul Social Democrat).  

În urma scutinului din data de 27 septembrie 2020, organizat pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, am fost ales în funcția de 

consilier județean din partea Alianței PSD-PRO Buzău. Ulterior, mandatul meu 

a fost validat de către Tribunalul Buzău prin Încheierea nr. 1893/114/2020. 

În data de 27 octombrie 2020, în cadrul ceremoniei de constituire a 

Consiliului județean Buzău, am depus jurământul pentru mandatul de consilier 

județean, pentru perioada 2020-2024. 

În ședința ordinară din data de 26 noiembrie 2020, Consiliul Județean a 

adoptat Hotărârea nr.189/2020, prin care am fost ales Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău și în baza 

delegării pentru coordonarea activității Biroului de transport public, prin 

Dispoziția Președintelui nr. 21/2021, m-am implicat în promovarea proiectelor 

de hotărâre având ca obiect serviciile județene de transport public de persoane. 
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M-am ocupat de eficientizarea instituțiilor și serviciilor de interes 

județean aflate în directa coordonare a Consiliului Județean Buzău. 

Am preluat problemele UAT-urilor din județ, încercând rezolvarea lor în 

cadrul competențelor legale ale Consiliului Județean. 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Având în vedere că îndeplinesc funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Buzău, nu am făcut parte din comisiile de specialitate. 

 

3. Şedinţe de plen ale consiliului județean 

Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit pe parcursul anului 2021 în 11 

şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată.  

Am absentat motivat la ședința extraordinară din data de 11 februarie, 

însă mi-am exprimat votul prin aplicația ”whatsapp” pentru proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 

Au fost adoptate în anul 2021, în total, un număr de 263 de hotărâri de 

către plenul Consiliului judeţean Buzău.  

Principalele teme care au fost supuse aprobării în plenul Consiliului 

Județean Buzău reglementau, în principal, următoarele: 

- aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2021; 

- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor 

şi serviciilor publice din subordinea consiliului judeţean; 

- rectificări ale bugetului propriu al județului pe anul 2021; 

- rectificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi 

serviciilor publice din subordinea consiliului judeţean;  

- administrarea domeniului public şi privat al judeţului Buzău; 

- execuția bugetului propriu al județului Buzău pe toate cele patru 

trimestre ale anului 2021, pe cele două secțiuni; 

- promovarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de 

transport a unor drumuri județene, de eficientizare energetică, dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale, consolidare, restaurare, dotare, 

conservare și modernizare a unor imobile aparținând domeniului public al 

județului Buzău, precum și aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor 

de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru aceste proiecte; 

- revizuirea Statutului județului Buzău, respectiv a Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – în contextul aprobării 

Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; 

- modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru unele instituţii subordonate Consiliului Judeţean Buzău; 

- cofinanţare programe şi proiecte locale;  

- stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021, 

respectiv 2022;  



3 
 

- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi 

pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2022 la nivelul județului Buzău; 

- aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și 

reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților 

pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău 

și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare 

a drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2021; 

- aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul judeţului Buzău pentru anul 2021; 

- aprobarea Programului anual de achiziţii publice a Consiliului Județean 

Buzău pe anul 2021; 

- aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027; 

- aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-

2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-

2022; 

- aprobarea formei iniţiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al 

Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2021 şi a documentaţiei de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport judeţean 

de persoane prin curse regulate; 

- aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public 

județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport 

județean de persoane; 

- aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin 

servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de 

atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău; 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare 

desfăşurării unor activităţi în teritoriu, precum susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală; 

- promovarea de către Consiliul judeţean, ca membru fondator în 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară, de proiecte de interes judeţean;  

- acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău domnului 

Sălcuțan Mihai; 

- aprobarea modificării Statutului unor Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară, în care UAT Județul Buzău este membru asociat; 

- aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii “Construcție modulară de tip container cu 

funcţiunea de Centrul Militar Judeţean” – Municipiul Buzău, strada Bistriţei, 

nr.45; 

- aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe de serviciu” – 

municipiul Buzău, B-dul Gării, nr. 8; 
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- aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale 

de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-

economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici; 

- stabilirea pe perioadă  determinată a destinației de Centru de vaccinare 

împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate 

publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 

(fost nr. 9); 

- aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul 

Buzău; 

- aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Buzău; 

- aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;  

- stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor 

bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești 

de o persoană fizică;  

- acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul 

Național FIRST LEGO League Challenge; 

- aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de 

oină a CSM Rm. Sărat pentru performanțe sportiv deosebite; 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener 

cu unele ONG-uri din județul Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale 

de interes judeţean; 

- aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul 

Chișinău din Republica Moldova, respectiv între Județul Buzău din România și 

Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău din Republica Moldova; 

- aprobarea participării Județului Buzău în calitate de asociat – membru 

fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții 

Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”; 

- aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația 

Sportivă ”Fotbal Club Buzău”; 

- stabilirea de măsuri pentru alte domenii ce intră în competenţa 

consiliului judeţean; 

- alte activităţi cu caracter economic.  

 

4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 21/2021 am 

fost delegat pentru realizarea serviciilor de transport public de persoane prin 

curse regulate și speciale, precum și asigurarea cadrului legal necesar, 

respectiv pentru furnizarea serviciilor de susținere și dezvoltare a sportului.  
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În aceste condiții, mi-a revenit sarcina de a coordona activitatea Biroului 

de transport public, structură de specialitate din aparatul propriu al consiliului 

județean. 

În baza acestei delegări, am inițiat 13 proiecte de hotărâri având ca 

obiect servicii județene de transport, care au fost aprobate în plenul Consiliului 

Județean Buzău, după cum urmează: 

 - Hotărârea nr. 22/2021 pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse 

regulate; 

- Hotărârea nr.23/2021 pentru prelungirea traseului județean cod 006 

Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești; 

- Hotărârea nr. 99/2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum şi a 

modalităţii de atribuire a acestui serviciu; 

- Hotărârea nr.119/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public 

județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC 

TRANSRODICA SRL; 

- Hotărârea nr.147/2021 pentru aprobarea de măsuri în organizarea 

procedurii de achiziţie publică – negociere fără invitaţie prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare cu privire la unele trasee din Programul judeţean de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu 

valabilitate până la data de 31.12.2021; 

- Hotărârea nr.148/2021 pentru aprobarea atribuirii licențelor de 

traseu  operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, pe traseele cod 030 

Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara 

Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești; 

- Hotărârea nr.149/2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete 

și abonamente, practicate de operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL, 

pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău 

Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – 

Găvănești; 

- Hotărârea nr.168/2021 pentru aprobarea Regulamentului pentru 

efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini 

al serviciului public de transport județean de persoane; 

- HCJ nr. 180/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la 

bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public 

județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ 

MAGAZIN MIXT SNC; 

- Hotărârea nr.224/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 064 Buzău – Autogara XXL – 

Vernești – Berca, pe care efectuează transport rutier public județean de 

persoane prin curse regulate operatorul de transport SC DUBLU G SRL; 
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- Hotărârea nr.225/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie la bilete și abonamente pe traseele: cod 010 Buzău – Autogara Sud – 

Mărgineanu, cod 014 Buzău – Autogara Sud – Gherăseni, cod 016 Buzău – 

Autogara Sud – Bălaia, cod 026 Buzău – Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, 

cod 028 Buzău – Autogara Sud – Padina, cod 080 Buzău – Autogara Sud – 

Vintileanca pe care efectuează transport rutier public județean de persoane 

prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Expres SRL; 

- Hotărârea nr.256/2021 pentru aprobarea Programului județean de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 

– 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 

Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la 

nivelul Județului Buzău; 

- Hotărârea nr.257/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – 

Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane 

prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL. 

Am formulat un amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău, pe care l-am adus la 

cunoștință în plen, în ședința ordinară din data de 16 decembrie 2021. Luând 

act de opiniile exprimate în scris sau în cadrul întâlnirilor cu operatori de 

transport, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, am formulat un 

amendament la anexa nr. 9 Instrucțiuni către ofertanți pct. III 1.6., astfel: 

„Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 

atribuie contractul în sensul neobligării grupului de a se constitui sub forma 

juridică a unei societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990. Documentația 

de atribuire se modifică corespunzător amendamentului prezentat”. 

Proiectul de hotărâre s-a aprobat cu amendamentul propus, asfel că s-a 

adoptat Hotărârea nr. 256/2021. 

 

     5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe 

anul 2021, precum şi la elaborarea şi aprobarea rectificărilor de buget. 

 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Am acordat în anul 2021 cetăţenilor din județ un număr de 24 de 

audienţe la sediul Consiliului Judeţean Buzău şi am luat la cunoştinţă de 

problemele sesizate.  

Principalele probleme vizau, în special, cereri pentru acordare de sprijin 

financiar sub diverse forme, cereri de locuri de muncă, cereri privind 

remedierea drumurilor și decolmatarea șanțurilor de scurgere a apei, modificări 

curse transport călători, diferite probleme referitoare la racordarea la rețeaua 

de gaze, probleme sanitare etc. 
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Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu 

mare atenţie şi implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv. 

În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului 

Judeţean Buzău, persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către 

instituţiile şi autorităţile competente. Concluzionând, se poate afirma că 

cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în condiţiile legii, beneficiind din 

partea autorităţii publice judeţene, prin compartimentul de specialitate, de 

consultanţă şi celeritate. 

 

      7. Participarea la evenimente publice 

Având în vedere pandemia generată de virusul SARS COV-2, participarea 

la evenimentele publice organizate de Consiliul Judeţean Buzău sau la 

sărbătorile de la nivelul localităţilor din judeţ a fost puțin mai restrânsă, am 

interacţionat mai mult prin sistemele informatice (email, whatsapp, etc.) cu 

oamenii şi am luat la cunoştinţă despre principalele probleme ridicate de 

cetăţenii judeţului Buzău. 

Cu toate acestea, respectând normele sanitare, am participat la 

deschiderea anului școlar la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău, la 

manifestări prilejuite de împlinirea a 105 ani de la înființarea Armatei a II-a, 

Divizia 2 Infanterie - Getica, dar și la manifestări prilejuite de Ziua Eroilor și 

Ziua Drapelului. 

De asemenea, am participat la evenimentul organizat de Consiliul 

Județean Buzău în stațiunea Sărata-Monteoru. Evenimentul sub egida „Zilele 

Chișinăului”, a fost organizat de Consiliul județean în colaborare cu Primăria 

Municipiului Chișinău și Pretura Sectorului Botanica – Municipiul Chișinău. 

În aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 70/2019 privind 

aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de 

cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova 

– „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret- 

Prietenia”, am răspuns invitației președintelui Raionului Dubăsari din Republica 

Moldova și am vizitat, în perioada 25-29 noiembrie 2021, acest Centru de 

Odihnă din satul Coșnița. Cofinanțarea C.J. Buzău a contribuit la extinderea 

capacității acestui centru pentru copii și tineret, care în timpul vacanțelor sunt 

în sistem tabără, iar în restul anului participă la diferite activități și concursuri 

școlare. Am reîntâlnit aici căldura ospitalității moldovenești și am simțit 

legătura frățească dintre județul Buzău și raionul Dubăsari. 

 

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

 

I. Am fost desemnat ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţie a 

asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul 

judeţului, a cărei componenţă a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 80/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

subvențiilor de la bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu 
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personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială, conform Legii nr. 34/1998 – forma actualizată. 

În anul 2021, prin Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 73/2021, pentru activitatea de asistenţă socială s-au alocat 

200.000 lei. 
Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care 

înființează și administrează unități de asistență socială și cărora li s-au acordat 
subvenții în temeiul Legii nr. 34/1998 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 96/27.05.2021, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

asociaţie/fundaţie 

Număr 

beneficiari 

/lună 

Sumă lunar 

acordată 

(lei) 

Cuantum 

total(lei) 

/(Perioadă) 

 

1. Asociaţia Ortodoxă 

„Filantropia” Berca –  

Centrul rezidenţial pentru 

copii „Sf. Maria” Sătuc 

14 3.500 

(250lei/pers.) 

24.500 

(iun. – dec.) 

 

2. Fundaţia „Crucea Alb-

Galbenă” – Filiala Buzău – 

Unitate de îngrijiri la domiciliu 

208 24.960 

(120 lei/pers.) 

174.720 

(iun. – dec.) 

 

 

Acordarea serviciilor sociale către beneficiari  s-a realizat astfel: 

a. la sediul asociaţiei; 

b. la domiciliul persoanelor asistate. 

Precizez că pe tot parcursul perioadei de monitorizare a convențiilor 
încheiate cu furnizorii de servicii de asistență socială, respectiv iunie – 

decembrie 2021, la nivelul Consiliului Județean Buzău a fost realizată constant 
activitatea de îndrumare metodologică, prin dialog permanent cu reprezentanții 

celor două ONG-uri beneficiare, atât sub forma comunicării scrise, cât și 
telefonice. 

Sumele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 96/2021 

au fost acordate începând cu luna iunie pe baza cererilor lunare de acordare a 
subvenției și a rapoartelor celor doi furnizori privind acordarea serviciilor de 

asistență socială și utilizarea subvenției acordată în luna anterioară. 
De asemenea, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială, cu modificări și completări, precum și Metodologia proprie, prevăd 
verificarea lunară în teren a modului de acordare a serviciilor de asistență 

socială și de utilizare a subvenției acordate în luna anterioară. 
Dată fiind evoluția situației pandemice la nivel local cu impunerea unor 

măsuri de protecție specială pentru combaterea răspândirii noului coronavirus 
pe parcursul anului, monitorizarea lunară s-a efectuat diferit, în funcție de 

fiecare caz în parte, verificarea în teren fiind substituită cu verificarea de birou 
în cazul furnizorului pentru care nu a fost permis accesul persoanelor din 

exterior. 

În cazurile de nevalidare a unui raport lunar, furnizorii au avut 
posibilitatea să remedieze neconformitățile constatate pe componenta 

utilizarea subvenției. 
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II. În baza Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare am fost desemnat președinte al 

Comisiei pentru probleme de apărare, constituită la nivelul județului 

Buzău. Datorită situației pandemice, ședințele din anul 2021 au fost restrânse. 

 

III. De asemenea, prin Ordinul Prefectului Județul Buzău nr. 707/2017 am 

fost desemnat reprezentant al județului Buzău în Comisia mixtă de rechiziții. 

În anul 2021 am participat la două ședințe.  

 

IV. În temeiul prevederilor art.267 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, funcționează Colegiul Prefectural, care vizează armonizarea 

activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul Buzău, 

precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de 

acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al localităților acestuia.  

Prin Ordin al Prefectului Județului Buzău mă bucur de statutul de invitat 

permanent la ședințele Colegiului Prefectural. Am participat la toate cele 12 

ședințe organizate în anul 2021. În cadrul acestor ședinte au fost prezentate 

rapoarte și informări de către conducători ai serviciilor publice din județ sau 

invitați ai colegiului. 

În anul 2018 s-a înființat Biroul de consiliere pentru persoane fizice 

şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea 

obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor 

finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale. Având în 

vedere prevederile Hotărârii Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău nr. 

2/29.01.2018, prin Ordinul Prefectului Județul Buzău nr. 129/2018 s-a aprobat 

componența Biroului de consiliere, sediul și secretariatul acestui birou. Prin 

acest Ordin am fost desemnat membru în Birou. 

Datorită pandemiei generate de virusul SARS COV-2, activitatea Biroului 

de consiliere a fost suspendată în anul 2021. 

 

V. Prin Ordinul Prefectului județului Buzău nr.380/2021 s-a reorganizat 

Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Buzău, 

comisie coordonată de subprefectul județului Buzău. În calitate de președinte 

al Asociației Județene de Fotbal Buzău, am fost desemnat membru în această 

comisie. În anul 2021, având în vedere că activitatea sportivă s-a desfășurat 

cu limitări din cauza pandemiei de COVID, ședințele acestei comisii nu au mai 

avut loc. 

 

VI. Îndeplinesc funcția de președinte al Asociației județene de Fotbal 

Buzău, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, 

neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic.  

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Buzău este membru afiliat al Federației Române 

de Fotbal, fiind o structură sportivă de interes local, persoană juridică de drept 



10 
 

privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul activităţii 

fotbalistice în judeţul Buzău, cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau 

LPF, singura autorizată în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform 

Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF. 

Am avut întâlniri cu președintele Federației Române de Fotbal și cu primarii 

unităților administrativ-teritoriale Buzău, Râmnicu-Sărat, Mărăcineni, Vernești, 

Pogoanele și Poșta Câlnău în scopul obținerii de finanțare prin Compania 

Națională de Investiții pentru 7 terenuri de sport. 

De asemenea, am urmărit îndeaproape implementarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 41/2020, cu modificările ulterioare, prin care s-a aprobat 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului 

situat în municipiul Buzău, județul Buzău, aflat în proprietatea județului Buzău, 

în suprafață de 2400 mp, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” 

S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” – 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, 

municipiul Buzău, județul Buzău.” 

 

VII. Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 213/2020 s-a aprobat 

actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul 

Consiliului Județean pentru mandatul 2020-2024. Urmare reorganizării acestui 

organism de lucru, am fost  desemnat în continuare președinte. 

În anul 2021 au avut loc 10 ședințe și s-au emis 22 avize tehnico-

economice pentru diferite obiective de investiții în materie de drumuri județene 

și clădiri. 

 

VIII. Prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean nr.751/2017 am 

fost desemnat președinte al Comitetului de securitate și sănătate în 

muncă. În anul 2021 au avut loc 2 ședințe, în care s-au stabilit, în principal, 

măsuri pentru combaterea răspândirii SARS COV- 2 la nivelul sediului 

Consiliului Județean Buzău. 

 

IX. De asemenea, prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean 

Buzău, am fost numit președinte în cadrul a 14 Comisii de recepție la 

terminarea lucrărilor la diferite obiective județene (drumuri, poduri și 

clădiri), astfel: 

- Dispoziția nr. 11/18.01.2021 privind numirea Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203A, km 

55+900 – 60+000, Amara-Stăvărăști-lim. Județ Brăila, județul Buzău”. 

Recepția s-a realizat în zilele de 25-26.01.2021; 

- Dispoziția nr. 18/20.01.2021 privind numirea Comisiei pentru recepția la 

terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „Reabilitare clădire, strada 

Transilvaniei, nr. 403 – desființare corpuri C3 și C4-Strada Transilvaniei, nr. 

403, Municipiul Buzău”. Recepția s-a realizat în data de 21.01.2021; 
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- Dispoziția nr. 37/08.02.2021 privind numirea Comisiei pentru recepția la 

terminarea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie 

pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, 

Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în data de 12.02.2021; 

- Dispoziția nr. 44/18.02.2021 privind numirea Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor la obiectivul “Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie” 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, 

Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în data de 19.02.2021; 

- Dispoziția nr. 61/04.03.2021 privind numirea Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor la Contractul nr. 46/12790/2020 – „Lucrări de covoare 

asfaltice pe drumuri județene din județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în zilele de 09-10.03.2021; 

- Dispoziția nr. 69/11.03.2021 privind numirea Comisiei de recepție finală 

la obiectivele: „Refacere DJ 204L, km 8+000 – 13+000, Buda-Spidele, județul 

Buzău” și „Refacere DJ 220, km 58+000 – 70+000, Murgești-Pardoși-Buda,  

județul Buzău”. Recepția s-a realizat în zilele de 22-25.03.2021; 

- Dispoziția nr. 80/29.03.2021 privind numirea Comisiei pentru recepția la 

terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 220, km 87+400 

– 93+700, Valea Salciei-Sărulești, județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în data de 31.04.2021; 

- Dispoziția nr. 107/26.04.2021 privind numirea Comisiei pentru recepția 

finală la obiectivul „Modernizare tronsoane de drumuri județene: DJ 203G 

Sărata-Monteoru-Leiculești-Izvoru, km 17+100 – km 31+865 și DJ 100H 

Tisău-Haleș, km 24+340 – km 30+500, județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în zille de 26 -28.04.2021; 

- Dispoziția nr. 152/15.06.2021 privind numirea Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor la „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice, 

compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău, Strada Plevnei, nr. 26, 

Municipiul Buzău, județul Buzău”.Recepția s-a realizat între 24.06-30.06.2021; 

- Dispoziția nr. 156/22.06.2021 privind constituirea Comisiei pentru 

recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „Lucrări de 

amenajare teren-curte interioară la Centrul Militar Județean Buzău, Strada 

Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău”. Recepția s-a realizat în ziua de 24.06.2021; 

- Dispoziția nr. 181/21.07.2021 privind constituirea Comisiei pentru 

recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „Refacerea 

domeniului public (asfaltare) după executarea lucrărilor de racordare la rețeaua 

electrică a locului de consum permanent Centrul Muzeal I.C.Brătianu”.  

Recepția s-a realizat în zilele de 26-29.07.2021; 

- Dispoziția nr. 248/05.10.2021 privind numirea Comisiei pentru recepția 

la terminarea lucrărilor la obiectivul „Refacere prag de fund pod Vadu Pașii”. 

Recepția s-a realizat în zilele de 08-11.10.2021; 

- Dispoziția nr. 265/19.10.2021 privind constituirea Comisiei pentru 

recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul la „Lucrări de 
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branșament și racord la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare” pentru 

obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, conservare a fostului spital 

I.C.Brătianu, în vederea înființării unui centru museal, Bulevardul N. Bălcescu, 

nr. 40, Municipiul Buzău”. Recepția s-a realizat în zilele de 22-25.10.2021; 

- Dispoziția nr. 334/20.12.2021 privind numirea Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor la obiectivul  „Modernizare DJ 220, km 70+000 – 78+500, 

Buda-Valea Salciei, județul Buzău”.  

Recepția s-a realizat în zilele de 27-30.12.2021; 

De asemenea, prin Dispoziția Președintelui nr. 85/31.03.2021, am fost 

desemnat coordonator în Grupul de lucru pentru întocmirea documentației de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane la nivel județean. Acest grup de lucru s-a constituit pentru urgentarea 

realizării documentației de atribuire conform prevederilor legale, ca urmare a 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și legislației în domeniul 

achizițiilor sectoriale. 

 

X. Și în anul 2021 am făcut parte din Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență. Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor 

principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 

din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, preluând atribuţiile Comisiei judeţene de apărare împotriva 

dezastrelor.  

În calitate de membru al Comitetului județean pentru situații de urgență 

am participat la 182 de ședințe. În cadrul acestei comisii s-au adoptat 182 de 

hotărâri care au vizat, în principal, validări ale ratei de incidență și aplicarea de 

măsuri pentru combaterea răspândirii SARS COV 2, ordine privind constituirea 

de comisii mixte privind pagubele rezultate în urma fenomenelor meteo, 

funcționarea instituțiilor de învățământ, precum și constituirea comisiei pentru 

sezonul de iarna (deszăpezire). 

XI. Odată cu adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 163/2018, 

am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean în Comitetul de 

Coordonare al Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului 

Buzău.  

Planul Local de Acțiune pentru Mediu este un instrument de implementare 

a politicilor de mediu la nivel județean, pe termen scurt, mediu și lung, necesar 

pentru soluționarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării 

durabile și în deplină concordanță cu planurile, strategiile și alte documente 

legislative specifice, existente la nivel local, regional și național. 

 

 

 

Am participat la ședințe ale Asociației Comunelor din România, filiala 

Buzău, la invitația președintelui acestui organsim. 

A.Co.R. este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 

neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării unitare a 
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comunelor membre în relaţiile cu Preşedintele, Parlamentul și Guvernul 

României, Consiliul Europei, respectiv cu fiecare din nivelurile sale structurale: 

Comitetul Miniştrilor, Adunarea Parlamentară şi Congresul Puterilor Locale şi 

Regionale din Europa, cu precădere Camera Puterilor Locale, instituţiile Uniunii 

Europene, organizaţii reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale din oricare dintre statele Europei, orice alte entităţi internaţionale. 

 

De asemenea, am mai participat la ședințe de lucru privind punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 175/2020 

pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, în vederea asigurării, 

cu caracter continuu şi permanent, a serviciilor publice de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Buzău, pentru care s-a emis ordin 

de plasare în adăpost. 

 

      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. 

 Principalele obiective ale activității de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Buzău constau în elaborarea de proiecte de hotărâri legate de 

bunăstarea cetățenilor județului Buzău, pe următoarele direcții: 

  

 

-  dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Buzău; 

 - implementarea unor strategii și regulamente pentru dezvoltarea 

programului de transport persoane; 

 - sprijinirea programelor de dezvoltare în domeniile cultural, social și 

sănătate; 

 - sprijinirea implementării Programului de gestionare a deșeurilor din 

județul Buzău; 

 - sprijinirea implementării programului de împăduriri ale terenurilor 

degradate din județul Buzău; 

 - sprijinirea UAT-urilor din județul Buzău privind organizarea unor cursuri 

de instruire internă, pe teme din domeniul financiar- contabil, buget și juridic, 

cu specialiști din aparatul de specialitate al Consiliului Județean la care să 

participe contabili, juriști și secretari. 

 

 11. Alte aspecte relevante 

  Principiile care au stat la baza activității mele au fost și vor rămâne 

respectarea legalității, transparență, obiectivitate și seriozitate în 

reprezentarea tuturor categoriilor sociale din județ. 
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 În baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 290/2017, în anul 2018 s-a achiziționat un cântar pentru verificarea 

masei totale și masei pe axe a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni 

de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Am participat la două controale având ca obiect 

depășirea masei maxime admise pentru transportul de mărfuri pe drumurile 

județene DJ 200K și DJ 203H. 

 Controlul modului de executare a serviciului de transport public 

judeţean de persoane s-a concretizat prin efectuarea de controale în trafic de 

către membrii Biroului de transport public, împreună cu agenţii Serviciului 

Poliţiei Rutiere Buzău și inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. - Biroul județean 

Buzău. A fost efectuat un singur control, care a fost evidenţiat prin completarea 

unui formular de control, Raport de control, cod F-DAPI-18 și o notă de control.  

De asemenea, am participat la un control la Autogara XXL Buzău, unde 

s-au constatat diferențe de timp față de grafic. 

În legătură cu constatările efectuate în activitatea de control, Biroul de 

transport public din cadrul Consiliului Judeţean Buzău a dispus două  convocări 

la sediul Consiliului Judeţean Buzău pentru doi operatori de transport la care 

s-au înregistrat deficienţe, precum şi transmiterea în scris a deficienţelor 

constatate în vederea remedierii acestora și s-a emis un avertisment pentru un 

operator de transport. 

În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 17 sesizări cu privire 

la modul de desfăşurare a serviciului judeţean de transport, respectiv:  

        

 - 3 (trei) de la utilizatorii finali;  

        - 5 (cinci) de la Primării din Județul Buzău; 

        - 3 (trei) de la societăți comerciale din Județul Buzău; 

        - 3 (trei) de la Licee din Județul Buzău; 

        - 1 (una) de la Asociația Transportatorilor Județeni Buzău; 

        - 1 (una) de la Consiliul Concurenței; 

        - 1 (una) de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice. 

Răspunsurile la sesizările formulate  au fost comunicate în termenul 

legal. 

Se constată o scădere a numărului de sesizări adresate de către 

utilizatorii finali în anul2021, față de anul precedent. 

 

 Pentru îndeplinirea activităţilor aferente mandatului de consilier 

judeţean și funcţiei de vicepreşedinte m-am bucurat de un sprijin real din 

partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, care mi-a pus 

la dispoziţie atât informațiile solicitate, cât şi experienţa acumulată în acest 

domeniu. 
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 În întreaga activitate desfășurată în anul 2021 mi-am exercitat 

mandatul cu bună credință și cu implicare în scopul găsirii celor mai bune soluții 

pentru rezolvarea în mod eficient a problemelor cu care se confruntă cetăţenii 

judeţului Buzău. 

 

 

 
Semnătura, _______________ 

 


