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Consiliul Judeţean Buzău 
Numele consilierului – BOGDAN ION 
Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  
Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – Vineri între orele 1200-1400 
la sediul Bl. 22 Parter, Bvd. Unirii Nord 
Locul de muncă principal – C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 
 
 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 
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, asigurarea transparenţei 
decizionale în activitatea proprie, dar şi a plenului Consiliului judeţean, precum 
şi îndeplinirea mandatului de membru supleant al reprezentantului Consiliului 
Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean am acţionat în 
conformitate cu prevederile Codului administrativ, aprobat prin OUG nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului judeţean şi în 
calitate de membru în Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, pentru mandatul 
2020-2024. 

Din totalul celor 18 şedinţe ale comisiei de specialitate organizate în anul 
2022, am absentat motivat la ședințele comisiei din data de 26 octombrie și 23 
decembrie. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au fost avizate favorabil, mai puțin 
proiectul privind aprobarea reluării procedurii de atribuire a Contractelor de 
delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate la nivelul Județului Buzău pentru perioada 2023 – 2028 şi 
aprobarea unor modificări ale documentației de atribuire a procedurii, care a 
avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului. 

(ședința comisiei din data de 29 iunie)  
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3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean 
În anul 2022 Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în total în 10 şedinţe 

ordinare, 4 şedinţe extraordinare și 4 ședințe extraordinare de îndată și au fost 
adoptate 308 hotărâri.  

Am absentat motivat la două ședințe (la ședința ordinară din data de 27 
octombrie, respectiv 23 decembrie), iar la ședința ordinară din data de 24 
noiembrie am votat prin whatsapp). 

Nu am avut intervenții în cadrul plenului consiliului județean. 
 
4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 
Am participat la analizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Buzău în cadrul comisiilor de specialitate, dar nu am iniţiat proiecte de hotărâri. 
 
5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 
Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe anul 

2022. 
 
 6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
 Am avut întâlniri cu alegătorii. Am preluat problemele semnalate și le-am 

transmis autorităţilor și instituțiilor publice responsabile în vederea soluționării. 
Principalele probleme ridicate au vizat, în special: cereri de sprijin 

financiar pentru plata utilităților, cereri privind remedierea unor drumuri şi 
poduri de interes local, cereri privind locuri de muncă, cereri eliberare 
documente din arhiva instituţiei,  

 
 7. Participarea la evenimente publice 
Am participat la Festivalul „Buzău Fest”, organizat la Sărata-Monteoru în 

perioada 2-5 iunie, dar și la manifestările organizate de Ziua Națională și cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.  

 În perioada 7-9 octombrie, am făcut parte din delegația Consiliului 
Județean Buzău în Republica Moldova, la Festivalul Național al Mărului de la 
Soroca.  

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

licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 
Prin Hotărârea nr. 207/2020 am fost desemnat membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău, pentru mandatul 2020-2024. 

 
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. 
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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, comunicarea cu cetăţenii, 
analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului 
Judeţean Buzău, asigurarea transparenţei decizionale în activitatea plenului 
Consiliului judeţean. 

 
 11. Alte aspecte relevante 
M-am bucurat de sprijin din partea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău, pentru a mă informa cu privire la proiectele de hotărâre 
analizate în şedinţele comisiei de specialitate. 

În activitatea mea de consilier judeţean m-am implicat urmărind  creşterea 
eficienţei şi eficacităţii autorităţii publice judeţene în rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

Principiile care au stat la baza activității mele au fost respectarea legalității, 
transparenței și spiritul civic. 

 
 

Semnătura, ___________ 
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	Bogdan Ion

