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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 avute în vedere pentru acest mandat sunt reabilitarea 

drumurilor din judeţul Buzău, promovarea şi dezvoltarea turismului judeţean, comunicarea 

cu cetăţenii, analizarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii plenului Consiliului 

Judeţean Buzău, asigurarea transparenţei decizionale în activitatea proprie şi a plenului 

Consiliului judeţean, precum și îndeplinirea mandatului de reprezentant al autorității publice 

județene în patru Consilii de administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar 

special: Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, Liceului Tehnologic Special pentru 

Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău și Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu - Sărat.  

 
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate 

Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul plenului Consiliului judeţean Buzău şi în calitate 

de membru al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și 

administrarea domeniului public și privat al județului. 
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Comisia de specialitate s-a reunit în decursul anului 2022 pe parcursul a 18 ședințe. 

Am absentat motivat la trei dintre ele (la ședința comisiei din data de 16 februarie mi-am 

exprimat votul prin mijloace electronice). 

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 2022)  

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, Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în zece ședințe ordinare, patru 

extraordinare și patru extraordinare de îndată și a adoptat un număr de 308 hotărâri. 

Am absentat motivat la 4 ședințe (la două ședințe mi-am exprimat votul prin aplicația 

whatsapp). 

Am avut mai multe intervenții în cadrul ședințelor, astfel: 

- Am transmis felicitări sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei 

feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău și am subliniat faptul că „Orice succes fără urmări, 

nu e un succes, e o întâmplare!”; (Ședința ordinară din data de 11 mai 2022) 

- La proiectul de hotărâre privind acordarea de premii de excelență pentru elevii cu 

rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat, sesiunea 2022, am 

lăudat rezultatele elevilor premiați și l-am oferit drept exemplu pe Cătălin Moroșan, aflat în 

sala de plen și premiat cu diploma de excelență în semn de apreciere pentru implicarea în 

procesul de educație al tinerilor prin campaniile anti-bullying desfășurate în județul Buzău, 

precum și pentru o carieră dedicată sportului românesc sub semnul devotamentului, 

curajului și profesionalismului. Sportul pe care îl practică domnul Moroșan presupune multă 

filozofie, multă strategie de viață. Sportul lui este ca viața însăși, când vine o lovitură către 

el trebuie să facă un pas în lateral să o evite. Le-am expus faptul că viața nu e făcută doar 

din momente de glorie, viața are momente mai puțin plăcute, câteodată chiar neplăcute. 

Probabil și Cătălin Moroșan a avut parte de momente grele, cu toate acestea domnia sa a 

izbăvit și a învins. Am lăudat eforturile sportivilor de a rezista tentației tuturor dispozitivelor 

ai căror sclavi am devenit, tuturor programelor de televiziune care promovează o altă scară 
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de valori și, cu toate acestea, au reușit să fie în atenția județului Buzău, care le-a recunoscut 

meritele. În calitate de părinte și de consilier județean, lider al grupului PMP, i-am felicitat 

și le-am urat succes și am subliniat încă o dată faptul că „Orice succes fără urmări, nu e un 

succes, e o întâmplare!”; (Ședința ordinară din data de 28 iulie 2022) 

- După ceremonia de acordare a titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău 

domnului Ștefan Iovan, am semnalat faptul că speranța unui popor nu stă doar în oamenii 

politici. Avem datoria de a organiza societatea civilă și de a-i ridica valoarea.  

(ședința ordinară din data de 25 august 2022) 

- După festivitatea de premiere dedicată Spitalului de Boli cronice Smeeni, am transmis 

felicitările mele doamnei manager și i-am comunicat faptul că, în măsura în care există cadru 

legal, din  bugetul Consiliului Județean, conform unui amendament, să poată primi o mică 

premiere pentru activitatea depusă. (ședința ordinară din data de 15 decembrie 2022) 

 
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 bugetare. 

    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, cum ar fi lipsa utilităților publice, 

drumuri neasfaltate, etc. Am încercat să găsesc soluții la o parte dintre probleme, dar am 

transmis și factorilor decidenți multe dintre acestea.  

 
      7. Participarea la evenimente publice 

 În perioada 7-9 octombrie am făcut parte din delegația Consiliului Județean Buzău 

care s-a deplasat în Republica Moldova, la Festivalul Național al Mărului de la Soroca. 

Festivalul Național al Mărului se organizează anual la Soroca, Republica Moldova, în 2022 

fiind ediția a XI-a. 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. Este un bun prilej nu numai de evaluare, dar și un schimb de experiență privind 

cercetarea, tehnologii avansate în cultura și procesarea fructelor. 
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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. 210/2020 am fost desemnat 

reprezentant al autorității publice județene în patru Consilii de administrație ale instituțiilor 

de învățământ preuniversitar special: Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, 

Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Buzău și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu-Sărat.  

 
      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 sunt 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 desfăşurată în anul 2022, am încercat să dau dovadă de implicare şi 

responsabilitate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului Buzău. 

Am promovat imaginea instituției, am dat dovadă de obiectivitate și transparență în 

rezolvarea cu celeritate a problemelor apărute. 

 

Semnătura, ___________ 
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