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Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară– sediul PNL BUZĂU 
Locul de muncă principal – PRIMĂRIA BECENI 
 

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. 

Obiectivele asumate şi principalele domenii de interes sunt realizarea 
obiectivelor de dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, 
analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean 
Buzău, precum şi îndeplinirea mandatului de reprezentant al judeţului Buzău în 
Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău, în 
mandatul 2020-2024. 

Am reușit să păstrez legatura cu majoritatea unităților administrativ-
teritoriale din județul Buzău, dar și cu cetățenii acestora. Problemele sesizate de 
acestia au fost aduse la cunostinta si celorlalti colegi, aducand amendamente in 
comisii pentru o mai buna rezolvare a problemelor. 

 
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 
Prin Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.85/2021 am fost desemnat 

membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
culte, protecţie socială, sportive şi de turism.  

Comisia de specialitate s-a reunit în anul 2022 pe parcursul a 17 ședințe. 
Am absentat motivat la trei ședințe (12.04.2022, 29.06.2022 și 

29.11.2022). 
Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil, mai puțin 

proiectul privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul 
Buzău în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și 
Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și 
implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” 
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în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR - Componenta C11 – Turism 
și Cultură, Investiția I.4, care a avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii 
cvorumului.  

 
3. Şedinţe de plen ale consiliului județean 
În anul 2022 Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în 10 şedinţe ordinare, 4 

şedinţe extraordinare și 4 ședințe extraordinare de îndată. 
Plenul consiliului județean a adoptat în anul 2022 un număr total de 308 

hotărâri. 
În cadrul ședinței ordinare din data de 31 martie, am susținut 

amendamentul formulat de grupul de consilieri județeni PNL în cadrul comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului în sensul eliminării art. 8 din proiectul care prevedea 
o indemnizație lunară netă pentru fiecare administrator al societății de 1500 lei, 
față de prevederea anterioară de 1200 lei. Amendamentul a fost formulat la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului 
de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021, 
precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest 
Serv” SRL Buzău pentru anul 2022, dar nu a fost însușit de inițiator. Supus la 
vot, amendamentul a fost respins.  

Am absentat motivat la patru ședințe de plen (12.04, 29.06, 29.11 și 
23.12.2022). 

 
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 fost inițiatorul vreunui proiect de hotărâre. Fiecare proiect de hotarare a 
fost analizat in cadrul comisiei de specialitate pentru a putea fi imbunatatit. 

 
5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 
Am participat la elaborarea bugetului propriu al județului Buzău pentru 

anul 2022. Am contribuit la elaborarea unor proiecte, însă nu ca initiator. 
Impreună cu grupul de consilieri PNL am contribuit la amendamentul formulat la 
proiectul de hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului 
de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021, 
precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest 
Serv” SRL Buzău pentru anul 2022. 

 
6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Am avut întâlniri cu cetățenii, am luat la cunoștință despre problemele 

semnalate și voi încerca să reprezint cât mai bine interesele locuitorilor județului 
nostru în acest mandat.  

 
7. Participarea la evenimente publice 
Am participat la unele manifestări organizate de către conducerea 

Consiliului Județean Buzău și instituțiile subordonate în anul 2022. 
 2 



8. Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de 
licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 247/2021 am fost desemnat 
în calitatea de reprezentant al autorității publice județene în Consiliul de 
administraţie al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău, până la expirarea 
mandatului în curs. In anul 2022 a avut loc o singura sedinta a Consiliului de 
administratie, sedinta la care am participat. In cadrul acestei sedinte s-a discutat 
despre bugetul necesar functionarii si dezvoltarii Bibliotecii Judetene cat si despre 
bibliotecile din judet, colaborarea cu primarii din localitati pentru buna operare a 
bibliotecilor. 

 
9. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice. 
În anul 2022 am participat la cursul de perfecţionare cu titlul “Actualități 

legislative pentru o bună guvernare locală – analiza cadrului legal”, organizat în 
perioada 17.07-23.07.2022, în stațiunea Jupiter, 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 

În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activității mele din 
anul 2022, în concordanță cu principalele competențe conferite de lege 
consilierului judeţean ori stabilite de către autoritatea publică județeană.  

 
 

 
Semnătura, _______________ 
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	Barbu Valentin

