CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Comisia pentru activititi gtiintifice, invitdmAnt, sinitate,
cultu16, culte, protectie socialS, sportive gi de turism
Nr.

Jl/l*

t 5 FEB. zoto

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2OL7 intocmit gi prezentat in temeiul
art, 5O alin. (3) din Legea nr.39312OO4 privind Statutul alegilor
locali, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare
Comisia pentru activit5ti gtiintifice, inv5g5m6nt, sEn5tate, culturS, culte,
protectie social5, sportive 9i de turism gi-a desfSgurat activitatea in anul2OtT in
urmEtoarea componentb
1. Muzgoci Constantin Doru - pregedinte p6nb la data de 27.I7.2OI7;
2. R6nja Paul Eugen - secretar;
3. Alexandrescu Gabriel-Adrian - mernbru;
4. Zoican Adrian - membru;
5. Pricop Karmencita - membru;
6. Holban Corina-Monica - membru;
7. Bugcu Alexandru - membru incep6nd cu data de 27,L7,2OI7;
8. Nicolae Ion - membru p6nE la data de 28.O9,,2OL7.
:

Prin Ordinul Prefectului judelului BuzEu nr.I4/t2.OL2O|7 s-a constatat
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a
mandatului de consilier judefean al domnului Nicolae Ion, ca urmare a pierderii
calit5fii de membru al partidului politic pe a cErui listS a fost ales. Av6nd in vedere
cE Ordinul Prefectului a fost contestat la Curtea de Apel Ploiegti, domnul Nicolae
Ion 9i-a pEstrat calitatea de consilier judelean 9i, implicit, de membru in aceastb
comisie de specialitate, p6nb la pronunfarea unei hot6rAri definitive a acestei
instanle, Tn data de 19,07.2OL7, c6nd s-a decis rEm6nerea in vigoare a Ordinului
Prefectului judelului Buzbu,
Prin Hot5rArea Consiliului Judefean BuzEu nr, 268/2OI7, mandatul de
consilier judetean al domnului Muzgoci Constantin Doru a incetat de drept,
inainte de expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei, iar prin HotErSrea
nr.269/2017 s-a validat mandatul de consilier judetean al domnului Buscu
Alexandru gi, totodatS, acesta a fost desemnat mernbru in Comisia pentru
activitEti gtiintifice, invEtEm6nt, sbnbtate, culturS, culte, protectie socialS,
sportive 9i de turism,
In anul 2077, Comisia pentru activitbti gtiintifice, invbgbm6nt, sEnEtate,
culturS, culte, protectie socialS, sportive gi de turism s-a intrunitin 24 gedinte
premerg5toare celor 12 gedinte ordinare gi 9 gedinte extraordinare ale Consiliului
j udetea n.

In anul 2OL7 a mai fost organizat5 o gedin!5 extraordinarb festivS, in care
s-au semnat acorduri pentru inilierea infrSlirii 9i colaborErii in toate domeniiile
de interes comun, intre autoritSlile publice locale din l-2 comune ale judefului
Buzbu 9i cele din Raionul Soroca, Republica Moldova,

Principalele teme de dezbatere le-au constiturit proiectele de hot5rdri
supuse aviz5rii pe fond, av6nd ca obiect, in principal, urmbtoarele:
- aprobarea bugetului propriu al judetului pe anul 2017, precum gi cel al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea consiliuluri judetean;
- rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institutiilor 9i serviciilor
publice din subordinea Consiliului judetean;
- administrarea domeniului public Ai domeniului privat ale judetului BuzEu;
- promovarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de
transport a unor drumuri judefene, de eficientizare energeticS, consolidare,
restaurare, dotare, conservare 9i moderrlizare a unor imobile aparlin6nd
domeniului public al judefului Buzbu, precum 9i aprobarea documentafiilor de
avizare a lucr5rilor de interventii 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru
aceste proiecte;
- modificarea 9i completarea Regulamentului de organizare gi functionare
a Consiliului Judetean BuzEu-forma actualizat6;
- aprobarea Regulamentului de organizare gi fr-rnctionare pentru unele
institutii subordonate Consiliului Judetean BuzEu;
- cofinantare programe gi proiecte locale;
- stabilirea taxelor 9i tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018;
-aprobarea Programului de lucr5ri de intrefinere curentS/periodic5
reparalii,
consolid5ri, moderniz5ri 9i reabilit5ri drurnuri 9i poduri aflate in
9i
administrarea Consiliului Judefean BuzEu 9i respectiv, ie Programului de lucrHri
de reabilitare, modernizare 9ilsau asfaltare drumuri 9i poduri aflate in
administrarea Consiliului Judelean BuzEu prin Programul Nafional de Dezvoltare
LocalS in anul2077;
- aprobarea Planului de analiz5 9i acoperire a riscurilor la nivelul judelului
BuzEu - forma actualizat5 pentru anul 2O!7;
- aprobarea Programului anual al finantbrilor nerambursabile de la bugetul
judetului Buzdu in anul 2077;
- Programul de achizitii publice al Consiliului judetean pe anul 2OL7;
- aprobarea Strategiei de achizifii publice a Consiliului Judelean BuzEu
pentru anul 2OI7;
- aprobarea Planului de acliuni pentru perioada 2077-2O2O pentru
realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia JudefeanS Antidrog 2014-2020;
- mSsuri organizatorice referitoare la functionarea gi modernizarea
Spitalului judetean de urgentS BuzEu 9i a structurii Direcfiei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buz5u;
- parteneriate cu alte autoritdti gi institutii pentru realizarea unor proiecte
comune de interes judetean;
- insugirea Planului strategic anual al AutoritSlii Teritoriale de Ordine
PublicE a Judetului BuzEu;
- promovarea de cbtre Consiliuljudetean, ca membru fondator in asociatii
de dezvoltare intercomunitarS, de proiecte de interes judetean;
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole gi a valorii masei verzi
pe hectar pajigte pentru anul fiscal 2OIB,la nivelul judetului Buzbu;
- aprobarea repartizdrii sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugat5
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul 2077 9i estimbri
pentru anii 2078-2020;

- aprobarea structurii retelei gcolare a invEgEm€intului special la nivelul
judetului BuzSu pentru anul gcolar 2OI7-2OIB;
- acordarea de premii speciale elevilor din judelul Buzbu care au obfinut
rezultate deosebite la olimpiadele nalionale 9i internalionale in anul gcolar 20162077, precum 9i profesorilor coordonatori;
- infiinlarea, organizarea gi funcfionarea Corrsiliului Consultativ pe
Probleme de Tineret;

-

atribuirea de licente de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale;
- aprobarea Regulamentului privind circulalia pe drumurile publir:e
judelene a vehiculelor rutiere cu greutSli gilsau dimr:nsiuni de gabarit cane
depSgesc limitele maxime prev5zute de Ordonanla Guvernului nr, 43/1997
privind regimul drumurilor, republicatS, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare
gi exercitarea controlului, constatarea contravenIiilor gi aplicarea sancliunilor de
c5tre imputernicilii Consiliului Judefean Buzdu;
- aprobarea listei asociatiilor 9i fundatiilor cErora li se acordS subventii de
la bugetul judetului BuzEu in anul 2Ot7 pentru activitHti de asistent5 socialS,
conform Legii nr, 34/1998;
- acordarea titlului de "Cet5!ean de onoare al judelului Buzdu" unor
personalit5li din judeful Buz5u 9i din raionul Soroca, Republica Moldova;
- stabilirea consumului lunar de carburanfi pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judefean Buz5u gi pe cel al instituliilor 9i
serviciilor publice de interes judelean - forma actualizatS;
- stabilirea salariilor de bazd pentru funcfionanii publici 9i personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Conslliului Judelean Buzbu 9i
al institutiilor 9i serviciilor publice din subordinea Consiliului judetean - familia
ocu paliona l5,,Ad mi nistralie";
- stabilirea de mbsuri pentru alte domenii ce intrb in competenta consiliului
j udetea n;

- alte activit5ti cu caracter economrc.
tn cadrul aceitei comisii au fost dezbbtute 9i au primit aviz favorabil un
numEr total de 337 proiecte de hot516ri.
in anul2Ot7 au fost avizate gi proiecte de hot516ri care au avut ca obiect
achizitionarea de terenuri 9i imobile proprietate privat5, transferuri de bunuri
imobile, vdnzEri prin licitatie, concesionbri, administrare gi inchiriere de bunuri
(clSdiri gi terenuri), ce au avut drept scop buna administrare a domeniului public
9i domeniului privat ale judetului BuzEu.
Dezbaterile din aceast5 comisie au contribuit ila adoptarea celor mai
oportune solutii in ceea ce privegte gestionarea problemelor curente ale
invdtdm6ntului special buzoian, managernentul institutiilor de culturE din
subordinea Consiliului judetean, precum 9i rnodul de cheltuire a banului public.
Acest raport a urmbrit sb prezinte o sintez5 a activit5tilor Comisiei pentru

activitEti gtiintifice, invEtEm6nt, sbnEtate, culturS, culte, protectie socialS,
sportive gi de turism din anul 2OI7, in concordantb cu atributiile stabilite prin
Regulamentul de organizare 9i functionare a Consiliului Judetean Buz5u, aprobat
prin Hot516rea Consiliului Judetean BuzEu nr. 94/2076.

*

In fapt,

activitatea membrilor comisiei poate fi extinsd gi in cadrul
colectivitSgilor din care provin acegtia, prin implicarea lor in rezolvarea

problemelor cu care se confruntb cetbtenii acestor colectivitbti,
Toate aceste activitbti au presupus implicare gi responsabilitate din partea
membrilor comisiei gi au avut drept scop cregterea eficientei 9i eficacitSlii
autoritStii publice judetene in rezolvarea problemelor din sfera de competen!5 a
comisiei cu care se confruntb cet5tenii judetului Buzbu.

PRE9EDINTE,
SEcRETAR,

R6nja Paul-Eugen

