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Raport de activitate pentru anul 2022 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – CORCODEL CLAUDIU 

Apartenenţa politică – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – o dată pe lună, în ultima sâmbătă, interval 

orar 11.00-13.00, la sediul PMP Buzău 

Locul de muncă principal – Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, orașul Nehoiu, județul 

Buzău 
 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 
În exercitarea mandatului de consilier judeţean din partea Partidului Mișcarea 

Populară, am respectat întocmai prevederile Ordonanței 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. 

Principalele obiective sunt dezvoltarea judeţului Buzău, reprezentarea intereselor 

cetățenilor din județ în relația cu autoritățile publice și analizarea proiectelor de hotărâri 

supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău. 

 
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 
Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului judeţean Buzău şi ca 

membru al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 

protecţie socială, sportive şi de turism, fiind desemnat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 190/2020. 

Comisia de specialitate s-a reunit în decursul anului 2022 pe parcursul a 17 

ședințe. Am absentat motivat la trei dintre ele, iar la ședința din data de 16 februarie 

mi-am exprimat votul prin mijloace electronice.  
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Toate proiectele de hotărâri 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” în 

regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR - Componenta C11 – Turism și 

Cultură, Investiția I.4, care a avut aviz neexprimat datorită neîntrunirii cvorumului. 

(ședința comisiei din data de 29 noiembrie)  

În calitate de membru al comisiei, am analizat cu atenție și cu responsabilitate 

cuprinsul proiectelor de hotărâri și mi-am exprimat liber votul în timpul ședințelor 

comisiei. 

 
3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean 
În anul 2022 au fost adoptate, în total, un număr de 308 hotărâri de către plenul 

Consiliului Judeţean Buzău.  

Am absentat motivat la 4 ședințe, iar la ședința extraordinară de îndată din             

16 februarie mi-am exprimat votul prin mijloace electronice. 

 
4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 
Nu am inițiat proiecte de hotărâri în anul 2022. 

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

și la rectificările bugetului județean din timpul anului. 

 

6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Am participat la unele ședințe de consiliu local, acolo unde am fost invitat, am 

luat la cunoștință despre problemele din teritoriu și voi încerca să acționez pentru binele 

locuitorilor județului nostru în acest mandat. 

 
 7. Participarea la evenimente publice 
Nu am participat la evenimente publice în anul 2022. 
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8. Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de licitaţie, 
comisii speciale ale consiliului etc. 

Nu am făcut parte din consilii de administrație sau alte comisii. 
 

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 11.07-17.07.2022, în stațiunea Jupiter, județul Constanța. 

 
10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de mandat. 
Principalele direcţii de acţiune rămân realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 

judeţului Buzău, reprezentarea intereselor cetățenilor din județ în relația cu autoritățile 

publice și analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 
11. Alte aspecte relevante 
În activitatea mea, m-am bucurat de suport din partea aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău. 

În perioada de raportare am depus eforturi pentru creşterea eficienţei în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

 
Semnătura, ___________ 
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	Corcodel Claudiu

