
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

Nr. 605/02.03.2023 
 
 
 

Raport de activitate pentru anul 2022 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 

Numele consilierului – GHIVECIU ADRIAN 

Apartenenţa politică - Alianța PSD-PRO BUZĂU  

Date de contact: telefon -  

Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară – marţi şi joi, ora 1000 ,  

la sediul Primăriei Oraşului Pogoanele 

Locul de muncă principal – administrator SC DEN & EDI TRANS SRL 

 

1. Obiective asumate şi domenii de interes: 
  Principalele domenii de interes sunt realizarea obiectivelor de 
dezvoltare ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, analiza proiectelor 
de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, asigurarea 
transparenţei decizionale în activitatea plenului Consiliului judeţean. 

Prezentul raport de activitate îl întocmesc în calitate de consilier 
judeţean 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 şi ale Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

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

membru al Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi agricultură. 
În anul 2022 au fost 17 ședințe de comisie. Am absentat motivat la patru 

ședințe (la ședința comisiei din data de 16 februarie am votat prin mijloace 
electronice). 

Toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil. 
 
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 a 
adoptat un număr de 308 hotărâri.  
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Am absentat motivat la șase ședințe de plen. (la ședința extraordinară 
de îndată din data de 16 februarie mi-am exprimat votul prin mijloace 
electronice). 

Nu am avut intervenții în cadrul ședințelor. 
Principalele teme supuse aprobării în plenul Consiliului Județean Buzău 

au fost următoarele: 
- aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2022; 
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale 

instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului judeţean; 
- rectificări ale bugetului propriu al județului pe anul 2022; 
- rectificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 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 2022, 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; 

-  aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului 
Județean Buzău; 

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor 
de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din structura acesteia – 
forme actualizate;  

- stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2023;  
- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi 

pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2023 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 2022; 

- aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu pentru anul 2022; 

- aprobarea Programului anual de achiziţii publice al Consiliului Județean 
Buzău pe anul 2022; 

- aprobarea Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului 
Judeţean Buzău pentru anul 2022; 
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- aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-
2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022; 

- aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a 
Turismului în Județul Buzău 2021-2030; 

- aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația 
cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în 
vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul 
în alt județ decât al adoptatorilor; 

- aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice 
județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care 
depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și exercitarea controlului, constatarea și aplicarea sancțiunilor de 
către împuterniciții Consiliului Județean Buzău – formă actualizată II; 

- aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația 
cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în 
vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul 
în alt județ decât al adoptatorilor; 

- repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 
corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția 
Consiliului Județean; 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pe 
anul 2022 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare 
și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

- repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 
2022 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România; 

- acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău unor 
personalități buzoiene; 

- aprobarea promovării de proiecte în domeniile sănătate și turism; 
-aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – 

Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024;  

- stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor 
bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;  

- acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care 
au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și 
internaționale; 

- acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite 
la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022; 
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- aprobarea acordării de premii speciale unor tineri sportivi buzoieni la 
tenis de masă și dans sportiv; 

- aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de 
minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău; 

- aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Raionul 
Strășeni din Republica Moldova; 

- aderarea județului Buzău la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – 
Nistru”; 

- stabilirea de măsuri pentru alte domenii ce intră în competenţa 
consiliului judeţean; 

- alte activităţi cu caracter economic. 
 
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 hotărâri. 

 
        5. Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului 

Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău, dar 
și la rectificările bugetare. 

 
         6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Principalele probleme semnalate de cetățeni în cadrul audienţelor 
acordate anul trecut se referă în special la ajutoarele sociale, alimentare cu 
apă și canalizare, agricultură şi programe ale Uniunii Europene pentru 
locuitorii şi producătorii din mediul rural.  

 
      7. Participarea la evenimente publice 

Am participat la Festivalul „Buzău Fest” și „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 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. 
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 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. 
 Principalele domenii de interes sunt realizarea obiectivelor de dezvoltare 
ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, analiza proiectelor de hotărâri 
supuse dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Buzău, asigurarea 
transparenţei decizionale în activitatea proprie, dar şi a plenului Consiliului 
judeţean Buzău. 
 
      11. Alte aspecte relevante 

Pentru îndeplinirea activităţilor aferente mandatului de consilier 
judeţean am colaborat bine cu executivul Consiliului Judeţean Buzău şi cu 
serviciile din aparatul de specialitate, care au dat dovadă de competenţă, 
seriozitate şi spirit de echipă. 

În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activităţii mele din 
anul 2022, în concordanţă cu principalele competenţe conferite de lege 
consilierului judeţean ori stabilite de autoritatea publică judeţeană.  

 
 

Semnătura, ___________ 
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	Ghiveciu Adrian Iulian

