CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Comisia de studii gi prognoze economico-sociale, buget, finante,
administrarea domeniului public Ai privat al judetului
r.r..

{-fld/ 15

F88.2018

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2OL7 intocmit 9i prezentat in temeiul
art. 5O alin. (3) din Legea nr.393/2OO4 privind Statutul alegilor
locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

de studii gi

prognoze economico-sociale, buget, finante,
public
administrarea domeniului
ai privat al judetului gi-a desfSgurat activitatea in
anul 2017 in urm5toarea componentS:
1. Cristescu Mihai - pregedinte;
2. Gubandru Aurel - secretar;
3. Bogdan Ion - membru;
4, Popescu Ion - membru;
5. Nedelcu Grigore - membru;
6. Calot5 Georgian - membru;
7. Nicoare Iulian - membru incepAnd cu data de 29.06.2017;
8. Diaconit5 Cornel - membru p6nE la data de 31.O5.2OI7.
Comisia

Prin HotE16rea Consiliului Judetean BuzEu nr,115/2OI7 , mandatul de
consilier judetean al domnului Diaconi!5 Cornel a incetat de drept, inainte de
expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei, iar prin Hotbrdrea nr.744/2077
s-a validat mandatul de consilier judetean al domnului Nicoare Iulian gi, totodatS,
a fost desemnat membru in Comisia de studii 9i prognoze economico-sociale
buget, finante, administrarea domeniului public Ai privat al judetului,
Comisia s-a reunit in cursul anului 2Ot7 in 24 gedinte premergEtoare celor
gedinte
12
ordinare 9i 9 gedinle extraordinare ale Consiliului judetean.
In anul 2077 a mai fost organizatd o gedin!5 extraordinarb festivS, in care sau semnat acorduri pentru inilierea infrSlirii 9i colabordrii in toate domeniiile de
interes comun, tntre autorit5lile publice locale din 12 comune ale judelului Buzbu
9i cele din Raionul Soroca, Republica Moldova,
In cele 24 de gedinte de comisii din anul 2017, consilierii judeteni au avut
interventii, astfel: Cristescu Mihai (1), Gubandru Aurel (2), Popescu Ion (1),
Nedelcu Grigore (5) qi Calot5 Georgian (1).
Principalele teme de dezbatere din cadrul gedintelor le-au constituit
proiectele de hot5rSri supuse aviz5rii pe fond, care reglementau, in principal,
u

rmEtoa rele

-

:

aprobarea bugetului propriu al judetului pe anul 2OI7, precum gi cel al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea consiliului judetean;

-

rectificarea bugetelor de venituri 9i cheltuieli ale institutiilor gi serviciilor
publice din subordinea Consiliului judetean;
- administrarea domeniului public Ai domeniului privat ale judetului Buzbu;
- promovarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de
transport a unor drumuri judelene, de eficientizare energeticS, consolidare,
restaurare/ dotare, conservare 9i modernizare a unor imobile aparlin6nd
domeniului public al judelului Buzbu, precum gi aprobarea documentaliilor de
avizare a lucrbrilor de intervenlii 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru aceste

proiecte;
- modificarea si completarea Regulamentului de organizare gi functionare a
Consiliului Judetean BuzEu-forma actualizatS;
- aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare pentru unele
institutii subordonate Consiliului Judetean BuzEu;
- cofinantare programe gi proiecte locale;
- stabilirea taxelor gi tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018;
- aprobarea Programului de lucrdri de intrelinere curentS/periodicb
reparalii,
consolidEri, moderniz5ri 9i reabilit5ri drumuri 9i poduri aflate in
9i
administrarea Consiliului Judefean BuzSu si respectiv, a Frogramului de lucr5ri de
reabilitare, modernizare silsau asfaltare drumuri 9i poduri aflate in administrarea
Consiliului Judelean BuzSu prin Programul Nafional de Dezvoltare LocalS in anul

2077;

- aprobarea Planului de analiz5 9i acoperire a riscurilor la nivelul judelului

Buz5u

- forma actualizatd

pentru anul 2077;

- aprobarea Programului anual al finantbrilor nerambursabile de la bugetul

judetului BuzEu in anul2077;
- Programul de achizitii publice al Consiliului judetean pe anul 2Ot7;
- aprobarea Strategiei de achizilii publice a ConsiliuluiJudelean Buzbu pentru
anul 2Ol7;
- aprobarea Planului de acliuni pentru perioada 2OL7-2020 pentru realizarea
obiectivelor cuprinse in Strategia JudefeanE Antidrog 2074-2020;
- mbsuri organizatorice referitoare la functionarea gi modernizarea Spitalului
judetean de urgentE Buzbu 9i a structurii Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i

Proteclia Copilului Buzdu ;
- parteneriate cu alte autoritbti 9i institulii pentru realizarea unor proiecte
comune de interes judetean;
- insugirea Planului strategic anual al Autoritbtii Teritoriale de Ordine PublicE
a Judetului Buz5u;
- promovarea de cdtre Consiliul judetean, ca membru fondator in asociatii
de dezvoltare intercomunitarS, de proiecte de interes judetean;
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole 9i a valorii masei verzi pe
hectar pajigte pentru anul fiscal 2018, la nivelul judetului BuzEu;
- aprobarea repartizbrii sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugat5
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul2OI7 gi estimbri pentru
anii 20|B-2O2O;
- aprobarea structurii retelei gcolare a invdt5m6ntului special la nivelul
judetului Buz5u pentru anul gcolar 2017-2OLB;

- acordarea de premii speciale

elevilor din judelul Buz5u care au obfinut
rezultate deosebite la olimpiadele nalionale gi internationale in anul gcolar 20162OI7, precum 9i profesorilor coordonatorr;
- infiinfarea, organizarea 9i funclionarea Consiliului Consultativ pe Probleme
de Tineret;
- atribuirea de licente de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale;
- aprobarea Regulamentului privind circulafia pe drumurile publice judefene
a vehiculelor rutiere cu greutSli gilsau dimensiuni de gabarit care depSgesc limitele
maxime prev5zute de Ordonanfa Guvernului nr, 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicatS, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare gi exercitarea

controlului, constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor de cEtre
imputernicilii Consiliului Judefean BuzEu;
- aprobarea listei asociatiilor gi fundatiilor cSrora li se acordE subventii de la
bugetuljudetului Buz5u in anul 2077 pentru activitbti de asistent5 socialS, conform
Legii nr. 3a/1998;
- acordarea titlului de "CetSfean de onoare al judefului Buzdu" unor
personalitSli din judeful Buz5u si din raionul Soroca, Republica Moldova;
- stabilirea consumului lunar de carburanli pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judelean Buzdu 9i cel al institu!iilorgi serviciilor
publice de interes judelean - forma actualizatS;
- stabilirea salariilor de bazd pentru functionarii publici 9i personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Judelean BuzEu 9i al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea Consiliului judetean familia
ocu paliona l5,,Ad m i nistralie";
- stabilirea de mEsuri pentru alte domenii ce intrb in competenta consiliului

j udetea n;

- alte activit5ti cu caracter economtc,
in cadrul acestei comisii au fost dezbdtute 9i au primit aviz favorabil un
numbr total de 337 proiecte de hot516ri,
La proiectul de hotdrdre privind acordarea titlului de "Cetdfean de onoare al
judelului Buzdu" doamnei Adela Petre, domnul consilier Popescu Ion a propus
acordarea unor bilete de tratament anuale 9i bilete gratuite pentru transport pentru
cetSlenii de onoare ai judelului Buzbu.
De asemenea, la proiectul de hotdrdre privind stabilirea consumului lunar de
carburanli pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judelean
Buzdu si al institufiilor gi serviciilor publice de interes judelean - forma actualizatd,
grupul de consilierijudefeni al PNL, prin domnul consilier Nedelcu Grigore, a propus
un amendament pentru reducerea cotei de carburanti cu 25o/o, amendament care
a fost formulat 9i in celelalte comisii de specialitate, Av6nd in vedere cE acest
amendament nu a intrunit numSrul necesar de voturi, comisia a avizat proiectul
de hot516re in forma prezentatb de initiator,
Un rol important l-au avut dezbaterile din gedintele care au avut drept scop
repartizarea pe unit5ti administrativ-teritoriale a sumelor necesare desfSgurErii
unor activit5ti in teritoriu, precum sustinerea programelor de dezvoltare localS gi
a proiectelor de infrastructurE care necesitb cofinantare localS,

Dezbaterile din comisie pe temele supuse avizdrii, precum 9i asupra
rapoartelor gi inform5rilor din partea compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului judetean BuzEu gi al institutiilor 9i serviciilor publice
subordonate Consiliului judetean, au avut darul s5 conducE la adoptarea celor mai
oportune solutii in ceea ce privegte modul de cheltuire a banului public,
Comisia de buget-finante a avut totodat5 gi misiunea incredintatb de Consiliul
judetean BuzEu de a-gi da avizul prealabil cu privire la destinatia unor sume
repartizate prin buget pentru activitdtile de sport, pentru tineret, culte etc.

In conformitate cu prevederile art, 50, alin. (3) din Legea nr, 3%/2AO4
privind Statutul alegilor locali, cu modificbrile gi completbrile ulterioare, offi
intocmit prezentul raportin care am prezentat o sintezb a activit5tii acestei comisii,
in concordantb cu principalele competente recunoscute de lege ori stabilite de
autoritatea administratiei publice judetene prin Regulamentul de organizare 9i
functionare al Consiliului Judetean BuzEu, aprobat prin Hotbrdrea Consiliului
Judetean BuzEu nr. 94/2O16, cu modificbrile ulterioare

tn fapt, membrii comisiei au avut un portofoliu de activitSli mult

mai

complex, acegtia indeplinind 9i o functie de reprezentativitate la nivelul judetului

in

relatiile cu celelalte autorit5ti locale sau centrale, dar

gi o functie

mediere/negociere pe probleme de interes general.

SEcRETAR,

Gubandru Aurel

de

