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1. Obiective asumate şi domenii de interes: 
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 şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, precum 
şi îndeplinirea mandatului de reprezentant al judeţului în Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică a judeţului Buzău şi în Consiliul de administraţie al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău pentru mandatul 2020-2024. 

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

calitate de secretar al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti.  

Așa cum prevede Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Buzău-formă revizuită, aprobat prin Hotărârea nr. 82/2021, dar și 
prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în 
calitate de secretar al comisiei, am efectuat apelul nominal şi am ţinut evidenţa 
participării la şedinţe a membrilor comisiei. Am numărat voturile şi am informat 
preşedintele de comisie asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui 
aviz şi asupra rezultatului votării.  
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Am asigurat redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor 
documente prevăzute de lege. 

Comisia de specialitate s-a reunit în decursul anului 2022 pe parcursul a 
18 şedinţe. Am absentat motivat la ședința comisiei din data de 13 octombrie. 

Toate proiectele de hotărâre dezbătute au primit aviz 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 au fost 
adoptate 308 hotărâri.  

Am absentat motivat la două ședințe. 
Principalele teme care au fost supuse aprobării în plenul Consiliului 

Județean Buzău se refereau la: 
- 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; 

- aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-
2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022; 
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- 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; 

- 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.  
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4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu 
Referitor la proiectele de hotărâri promovate de Consiliul Judeţean Buzău 

am avut mici contribuţii, dar nu ca iniţiator. 
 

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

2022, dar şi la rectificările de buget. 
 

     6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii 
Principalele probleme semnalate de cetăţeni sunt starea drumurilor, 

ajutoarele de stat şi programele europene pentru agricultură. 
Am colaborat constant cu primari din județ, am participat la activitățile 

desfășurate de UAT-urile unde am fost invitat și am oferit consultanță. 
 

    7. Participarea la evenimente publice 
      Am participat la unele manifestări organizate de către Consiliul Județean 
Buzău și instituțiile subordonate. 
 

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

Am fost desemnat membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 
judeţului Buzău pentru mandatul 2020-2024, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 205/2020. 

Prin Hotărârea nr. 157/2022 s-a actualizat componența nominală a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Buzău.  

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe 
lângă fiecare consiliu judeţean, respectiv pe lângă Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea nr.787/2002, în scopul 
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 
unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.42/2022 s-a aprobat 
însușirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 
Buzău pentru anul 2022.  

Obiectivul fundamental urmărit de Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a Județului Buzău prin Planul Strategic pentru anul 2022, îl reprezintă 
îmbunătățirea continuă a gradului de siguranță a cetățeanului, atât în mediul 
urban cât și în mediul rural, prin creșterea calității și eficienței activității Poliției 
și celorlalte instituții implicate în menținerea și asigurarea liniștii și siguranței 
publice, precum și prin angrenarea comunității la actul de combatere a 
fenomenului infracțional. În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
a Județului Buzău a stabilit niște obiective cu caracter de recomandare, pentru 
a fi avute în vedere de către Inspectoratul de Poliție Județean Buzău cu 
structurile de poliție subordonate existente la nivelul fiecărei unități 
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administrativ- teritoriale, precum și de către Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Buzău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al 
Județului Buzău și Poliția Locală a municipiului Buzău – ca instituții ce au 
calitatea de forțe de sprijin și/sau complementare, care participă la planificarea 
și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău are următoarele atribuții 
principale:  

a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor 
și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor 
comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;  

b) monitorizează activitățile poliției, sesizează și propune măsuri de 
înlăturare a deficiențelor din activitatea poliției locale și naționale;  

c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a 
sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului potrivit Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu 
organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și 
a ordinii publice;  

e) prezintă informări în ședințele Consiliului Județean Buzău asupra 
nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;  

f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de 
poliție, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă 
publicității;  

g) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării 
climatului de siguranță publică;  

h) desemnează, cu votul majorității simple, persoana din rândul 
membrilor săi care, în caz de indisponibilitate temporară a președintelui să 
exercite atribuțiile acestuia. 

Acest organism are organizate trei comisii: 
-Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 
-Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali; 
-Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 

drepturile omului. 
Mi-am desfășurat activitatea în cadrul Comisiei de planificare, stabilire şi 

evaluare a indicatorilor de performanţă minimali. 
Principalele probleme abordate în cadrul acestei comisii au fost urmărirea 

periodică a stadiului indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul 
poliţienesc în anul 2022, dinamica de personal la Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Buzău în cursul anului 2022, analize periodice a măsurilor întreprinse 
pentru menţinerea unui climat de siguranţă în traficul rutier şi pentru prevenirea 
evenimentelor rutiere și reintegrarea socială și supravegherea persoanelor care 
au fost condamnate. 
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Am participat la ședințele organizate și m-am implicat în rezolvarea 
problemelor care au fost puse în discuție. 

Potrivit Programului de activitate întocmit și aprobat în ședință 
extraordinară de plen a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului 
Buzău din data de 3 februarie,  pe parcursul anului 2022 au avut loc  4 şedinţe 
ordinare de plen şi câte 12 şedinţe în cadrul fiecărei comisii de lucru în parte.  

De asemnea,  la convocarea Președintelui ATOP s-au desfășurat 8 ședințe 
extraordinare de plen în care au avut loc informări și analize privind activitățile 
desfășurate de către efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău,  
Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău și Direcția Poliție Locală a 
Municipiului Buzău. 

În cadrul şedinţelor de plen au fost abordate temele prevăzute în planul 
de activități adoptat pentru anul 2022, după cum urmează: 

- evaluări periodice ale activităţilor desfăşurate de efectivele 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău,  de Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Buzău, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău și 
Direcția Poliție locală a municipiului Buzău în anul 2022; 

- analize privind activităţile referitoare la fenomene cu impact asupra 
climatului de ordine,  siguranţă publică desfăşurate de alte instituţii şi servicii 
publice, precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Direcţia Judeţeană de Sănătate 
Publică Buzău, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău și 
Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Buzău. 

Au fost adoptate un număr de 11 hotărâri cu privire la: 
- aprobarea Raportului de activitate al A.T.O.P. Buzău pe anul 2021; 
- modul de organizare și executare a misiunilor de ordine publică în scopul 

combaterii răspândirii virusului SARS-COV-2; 
- emiterea unor recomandări privind eficientizarea activităţii serviciului 

poliţienesc, a efectivelor de jandarmi, precum şi a efectivelor ISU în ceea ce 
priveşte  asigurarea securităţii civice a comunităţii. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 207/2020 am fost desemnat 

reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru mandatul 2020-2024, iar prin 
Hotărârea nr. 208/2020 s-a aprobat numirea Consiliului de administrație al 
Spitalului. 

 
În cadrul ședințelor Consiliului de administrație s-a avizat proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei și rectificările acestuia, precum şi 
a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, s-au aprobat măsuri pentru 
dezvoltarea activităţii în raport cu necesarul de servicii medicale și s-a avizat 
programul anual de achiziţii publice. 
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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 
 Principalele direcţii de acţiune sunt realizarea obiectivelor de dezvoltare 
ale judeţului Buzău, comunicarea cu cetăţenii, asigurarea transparenţei 
decizionale în activitatea proprie, dar şi a 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. 
În acest raport am încercat să prezint un rezumat al activităţii mele de 

anul trecut, în concordanţă cu principalele competenţe conferite de lege 
consilierului judeţean ori stabilite de către autoritatea publică judeţeană.  

 
 
 
 
 
 

Semnătura,____________ 
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	Mocanu Viorel

