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Consiliul Judeţean Buzău 
Numele consilierului – BUȘCU ALEXANDRU 
Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  
Date de contact: telefon -  
Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – marți și joi între orele 800 – 1200,           
la Sediul PSD Buzău, Bulevardul Unirii Nord, bl. 22 
Locul de muncă principal – PENSIONAR 
 

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.  

Principalele obiective avute în vedere pentru mandatul 2020-2024 sunt 
reabilitarea drumurilor de pe întreg teritoriul judeţului Buzău, promovarea şi 
dezvoltarea turismului judeţean, precum și îndeplinirea mandatului de membru 
în Consiliul de administrație al Centrului judeţean pentru resurse şi asistenţă 
educaţională Buzău și membru supleant al reprezentantului Consiliului județean  
Buzău în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău.  
 

2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 
În anul 2022 mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului 

judeţean şi în calitate de președinte al Comisiei de studii, prognoze economico-
sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului. 

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Buzău, în calitate de președinte am asigurat reprezentarea 
comisiei în raporturile acesteia cu consiliul județean, aparatul de specialitate al 
acestuia, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii. 

Am convocat şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului județean și am informat 
secretarul general al județului cu privire la data şi locul şedinţei. 

Am condus şedinţele comisiei și am anunţat rezultatul votării, pe baza 
datelor comunicate de secretarul comisiei și am comunicat secretarului general 
al județului, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-
verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate. 

În anul 2022 au fost, în total, 18 ședințe de comisie. Am absentat motivat 
la ședința din data de 26 mai. 
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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)  

 
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 și s-au adoptat un 
număr de 308 hotărâri.  

Am participat la toate ședințele de plen organizate în anul 2022, mai puțin 
la ședința extraordinară din data de 26 mai, la care am absentat motivat. 

 
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. 

 
5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 
Am participat la elaborarea bugetului judeţului Buzău pe anul 2022 și a 

rectificărilor de buget.  
 

      6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Am participat la numeroase întâlniri cu cetățenii de pe raza județului 

Buzău, care mi-au semnalat diferite probleme cu care aceștia se confruntă. Am 
încercat să găsesc soluții la o parte dintre probleme, dar am transmis și factorilor 
decidenți multe dintre acestea.  

 
      7. Participarea la evenimente publice 
     Am participat la cea de-a IV-a ediție a Festivalului „Buzău Fest” și a II-a ediție 
a evenimentului „Zilele Chișinăului”, organizate 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 care a participat la Festivalul Național al Mărului de la Soroca, Republica 
Moldova. 

 Acest festival se organizează anual la Soroca, Republica Moldova. Festivalul 
este un eveniment așteptat și de real interes nu numai pentru producătorii de 
mere din Republica Moldova, dar și pentru invitați/participanți din alte țări vecine.  
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8. Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de 
licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 207/2020 am fost desemnat 
membru supleant al reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău, iar prin Hotărârea 
nr.208/2020 s-a numit Consiliul de administrație al Spitalului. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 210/2020 am fost desemnat 
reprezentant al Consiliului județean în Consiliul de administrație al Centrului 
judeţean pentru resurse şi asistenţă educaţională Buzău, pentru mandatul 2020-
2024. Am participat la ședințele organizate, încercând să mă implic în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă acest centru. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.37/2019, a fost aprobată 
Metodologia de alocare a unor sume din bugetul județului Buzău pentru 
finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza 
județului Buzău. Conform acestei Metodologii, la nivelul autorității publice 
județene se constituie Comisia de evaluare a îndeplinirii condițiilor pentru 
finanțarea activităților sportive, comisie compusă din consilieri județeni și 
funcționari din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.78/2021 am fost 
desemnat membru al Comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de 
drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul 
Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 
de performanță”, pentru mandatul 2020-2024.  

Consiliul Județean Buzău a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 23/2022, Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul 
propriu al județului Buzău pentru anul 2022. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 229/2022 s-a aprobat 
rectificarea I a sumei pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept 
public și privat, înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale – județul 
Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 
performanță” de la 10.400.000 lei la 12.200.000 lei, defalcate după cum 
urmează: 

 a) Handbal masculin - de la 6.000.000 lei la 6.400.000 lei;  
 b) Fotbal masculin - de la 4.400.000 lei la 5.800.000 lei. 
Având calitatea de președinte al Comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, 
am statutul de invitat permanent la ședințele Consiliului tehnico-economic, în 
conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 
213/2020 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din 
cadrul Consiliului Județean Buzău, pentru mandatul 2020 – 2024. 

Prin Hotărârea nr. 294/2022 s-a aprobat forma actualizată a Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al Consiliului Tehnico– Economic (CTE) din cadrul 
Consiliului Județean Buzău. 

Am participat la toate cele 11 ședințe ale CTE pentru avizarea investițiilor 
Consiliului Județean, în cadrul cărora s-au eliberat 11 avize. 
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      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. 
Obiectivele pentru următoarea perioadă de mandat sunt dezvoltarea 

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

 
        11. Alte aspecte relevante 

În calitate de consilier judeţean m-am bucurat de sprijin din partea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

Toate aceste activităţi au presupus implicare şi responsabilitate din partea 
mea şi au avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii autorităţii publice 
judeţene în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului 
Buzău. 

 
 
 

Semnătura, _____________ 
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	Bușcu Alexandru

