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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

VICEPREȘEDINTE 

Nr. 3119/18.02.2022 

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

 

Consiliul Județean Buzău 

Numele consilierului – RACHE AURELIAN-FELIX 

Apartenența politică – Alianța PSD-PRO BUZĂU 

Date de contact: telefon -  

Audiențe/orar, locul unde se desfășoară – marți, între orele 1000 – 1200, la sediul 

Consiliului Județean Buzău 

Locul de muncă principal – Consiliul Județean Buzău 

 

1. Obiective asumate și domenii de interes 

Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier județean din 

partea Alianței PSD-PRO BUZĂU, 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 cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind 

accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

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. 1895/114/2020. 

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

județean Buzău, am depus jurământul pentru mandatul de consilier județean în 

perioada 2020-2024. 

În ședința ordinară din data de 26 noiembrie 2020 s-a adoptat Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 189/2020, prin care am fost ales Vicepreședinte al 

Consiliului județean pentru mandatul 2020-2024. 

În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău și în baza delegării 

pentru asigurarea coordonării activităților din domeniul sănătății, culturii și tineretului, 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean nr.22/2021, m-am implicat în 

promovarea proiectelor de hotărâre având ca obiect cele trei domenii. În colaborare cu 

aparatul de specialitate al consiliului județean am îndrumat activitatea culturală, de 

sănătate și tineret, contribuind la rezolvarea problemelor specifice din aceste domenii. 
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De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.18/2021 am fost 

desemnat președinte al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a 

județului Buzău. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, este o 

comisie cu rol consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, care asigură fundamentarea tehnică 

de specialitate a Avizului emis de Arhitectul-Șef. 

M-am ocupat de eficientizarea instituțiilor și serviciilor de interes județean 

aflate în directa coordonare a Consiliului Județean Buzău. 

Obiectivele pentru ultima perioadă de raportare au fost: 

- Eficientizarea activității instituțiilor și serviciilor publice de interes județean 

aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău; 

- Promovarea intereselor economice ale județului Buzău prin atragerea unor 

surse alternative de finanțare; 

- Gestionarea și rezolvarea problemelor ridicate de comunitățile locale. 

Principalele domenii de interes în care m-am implicat sunt: 

- Dezvoltarea infrastructurii județene de transport; 

- Promovarea potențialului turistic și agroturistic al județului Buzău la nivel 

național și internațional; 

- Promovarea imaginii județului Buzău la nivel național; 

- Asistență socială; 

- Sport; 

- Amenajarea teritoriului și urbanism. 

 

2. Ședințe ale comisiilor de specialitate 

Datorită faptului că îndeplinesc funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Buzău nu am făcut parte din comisiile de specialitate, dar mi-am manifestat 

disponibilitatea de a participa la ședințele la care am fost invitat. 

 

3. Ședințe de plen ale consiliului județean 

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

şedinţe extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată.  

Am absentat motivat la cinci ședințe de plen (la ședința extraordinară din data 

de 19 octombrie mi-am exprimat votul prin aplicația whatsapp pentru proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței). 

În cadrul ședințelor mi-am exprimat votul pentru adoptarea hotărârilor, am 

analizat informările și rapoartele supuse însușirii în plen. 

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

plenul Consiliului judeţean Buzău.  
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Principalele teme care au fost supuse aprobării în plenul Consiliului Județean 

Buzău în anul trecut 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;  

- 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; 



4 

 

- 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; 

- aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă 

”Fotbal Club Buzău”; 

- 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; 

- 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; 
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- 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. Contribuția la proiecte de hotărâri de consiliu județean 

 Nu am inițiat proiecte de hotărâri în anul 2021, însă m-am implicat în realizarea 

și susținerea lor în plenul Consiliului județean.   

 

5. Contribuție la elaborarea și aprobarea bugetului 

Am participat activ la elaborarea și aprobarea bugetului județului Buzău pe anul 

2021, bugetul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Buzău, precum și la elaborarea proiectelor de hotărâre care vizau rectificările acestor 

bugete.  
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     6. Audiențe și întâlniri cu cetățenii 

În cadrul programului de audiențe, cetățenii au fost sprijiniți și îndrumați cu 

profesionalism și promptitudine în soluționarea aspectelor sesizate, într-un cadru de 

dialog social. Cetățenii și-au exprimat liber opiniile și propunerile, informând asupra 

unor aspecte legate de condițiile de trai din comunitățile de unde provin. 

Am acordat un număr de 28 de audiențe, în cadrul cărora am luat la cunoștință 

de problemele sesizate și am participat la soluționarea celor care intrau în sfera de 

competență a autorității publice județene. Principalele probleme vizau probleme de 

fond funciar, modernizarea infrastructurii rutiere, programe și proiecte ale Uniunii 

Europene, ajutoare sociale, cereri de locuri de muncă. 

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. În concluzie, pot afirma că cetăţenii care şi-au exercitat 

dreptul de petiţionare în condiţiile legii, au beneficiat din partea autorităţii publice 

judeţene, prin intermediul compartimentelor de specialitate, de consultanţă şi celeritate 

în rezolvarea problemelor. 

Am avut întâlniri cu alegătorii și cu reprezentanți ai unor autorități publice 

locale din județ. Principalele probleme analizate au avut ca obiect lucrări de investiții 

aflate în derulare și nevoia de atragere de fonduri financiare necesare finalizării 

acestora. 

Am adus la cunoștința conducerii Consiliului Județean, colegilor din Consiliul 

Județean Buzău, cât și a conducerilor celorlalte autorități publice județene problemele 

pe care am fost mandatat să le fac cunoscute spre rezolvare și care s-au concretizat 

prin proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean.  

 

        7. Participarea la evenimente publice 

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. 

De asemenea, am participat la adunări cetățenești în comunele unde am fost 

invitat, respectând prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Am participat la emisiuni radio și tv, unde am dezbătut diverse probleme din 

domeniile sănătății, culturii și tineretului. 

 

 

 



7 

 

8. Reprezentare în consilii de administrație, ATOP, comisii de licitație, 

comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 18/2021 am fost desemnat 

președinte al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, organ 

consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță, care asigură 

fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului șef.   

Am participat la ședințele comisiei, în cadrul cărora mi-am susținut punctul de 

vedere asupra problemelor aduse în discuție. 

În anul 2021 s-au desfășurat 13 ședințe. Am participat la toate ședințele 

organizate. 

Potrivit art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism fundamentează 

din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, 

desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și 

urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform 

competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială, în anul 2021 

au fost înregistrate 215 de certificate de urbanism (dintre care 166 au fost emise) și 

107 autorizaţii de construire/desfiinţare. 

S-au încheiat 71 de procese-verbale de recepţie, s-au eliberat 313 avize de 

structură la certificate de urbanism și 123 de avize de structură la autorizaţii de 

construire. 

De asemenea, s-au eliberat 32 de avize ale Arhitectului şef  și 34 de avize de 

oportunitate. 

Prin Dispozițiile Președintelui Consiliului județean nr.74/2021, respectiv nr. 

76/2021, am fost numit în calitatea de reprezentant al consiliului județean în Comisia 

de evaluare anuală a managementului la Muzeul județean Buzău, respectiv la Teatrul 

“George Ciprian” Buzău. 

De asemenea, prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean nr. 77/2021 am 

fost numit în calitatea de reprezentant al consiliului județean în Comisia de evaluare 

anuală a managementului la Centrul județean de Cultură și Artă Buzău. 

 

      9. Perfecționarea pregătirii în domeniul administrației 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. 
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      10. Priorități și direcții de acțiune pentru următoarea perioadă de mandat 

 În calitatea mea de vicepreședinte al consiliului județean voi încerca să 

promovez imaginea și interesele județului Buzău, astfel încât să aduc la îndeplinire 

obiectivele asumate pentru acest mandat. 

 Principalele direcții de acțiune în următoarea perioadă se concentrează pe: 

- coordonarea activităților din domeniul sănătății, culturii și tineretului, pentru 

care am fost mandatat de către președintele autorității publice județene; 

- discutarea, analizarea și găsirea de soluții la problemele stringente cu care se 

confruntă autoritatea publică județeană; 

- deplasarea în teritoriu și evaluarea problemelor cu care se confruntă cetățenii 

județului nostru; 

- urmărirea stadiilor de execuție a anumitor obiective de investiții; 

- asigurarea programului de audiențe stabilit. 

 

11. Alte aspecte relevante 

Pornind de la toate aceste aspecte prezentate și conștient de faptul că interesele 

generale ale județului Buzău presupun implicare, responsabilitate, coerență și 

transparența actului decizional, în calitate de vicepreședinte, am abordat un mod de 

acțiune eficient, centrat pe dezvoltarea economică și socială a județului nostru. 

Pentru îndeplinirea activităților aferente mandatului de consilier județean și 

funcției de vicepreședinte m-am bucurat de suport din partea aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Buzău, care mi-a pus la dispoziție atât materiale solicitate, cât 

și experiența din acest domeniu.  

Am avut o colaborare bună cu autoritățile publice locale din unitățile 

administrativ-teritoriale din județ în vederea rezolvării unor probleme din sfera lor de 

competență. La fel de bine am colaborat și cu conducerile instituțiilor publice și 

serviciilor din subordinea Consiliului Județean Buzău. 

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităților mele din anul 2021, în 

concordanță cu atribuțiile stabilite de lege și prin Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Buzău pentru vicepreședintele consiliului județean.  

Toate aceste activități au presupus implicare și responsabilitate din partea mea 

și au avut drept scop creșterea eficienței și eficacității activității autorității publice 

județene și a instituțiilor din subordinea sa, în interesul exclusiv al cetățenilor județului 

Buzău. 

 

 

 

Semnătura, ___________________ 

 

 


