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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
Comisia de organizare gi dezvoltare urbanisticS, realizarea lucr5rilor publice,
gi de
arhitecturb gi-a desfSgurat activitatea in anul 2017 in urm5toarea componentS:
1. Pitig Cornel - pregedinte;
2. Voinea Nicolae - secretar;
3. NicoarS Silviu - membru;
4. Babiuc Emilia - membru;
5. MErEcine Nicolae - membru.

protectia mediului inconjurbtor, conservarea monumentelor istorice

Lucr5rile comisiei s-au derulat in anul 2017 pe parcursul a 24 de gedin!e,
premerg5toare celor 12 gedinte ordinare gi 9 extraordinare ale Consiliului judelean
Buz5u,

tn anul2OL7 a mai fost organizat5 o gedin!5 extraordinarE festivS, in care sau semnat acorduri pentru inifierea infrSlirii 9i colaborbrii in toate domeniiile de
interes comun, intre autoritSlile publice locale din 12 comune ale judelului Buzbu
9i cele din Raionul Soroca, Republica Moldova.
In cele 24 de gedinte ale comisiei din anul 2017, consilierii judeteni au avut
interventii cu privire la proiectele de hot516re supuse dezbaterii, astfel:Pitig Cornel
(4), Voinea Nicolae (1), Babiuc Emilia (3) Si MEr5cine Nicolae (5).
Principalele teme de dezbatere din cadrul gedintelor le-au constituit
proiectele de hot5rAri supuse avizErii pe fond, care reglementau, in principal,
u

rmEtoa rele

:

- aprobarea bugetului

propriu al judetului pe anul 2OI7, precum 9i cel al

institutiilor gi serviciilor publice din subordinea consiliului judetean;

- rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institutiilor gi 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 modernizare a unor imobile aparlin6nd
domeniului public al judelului BuzEu, precum 9i aprobarea documentaliilor de
avizare a lucr5rilor de intervenlii 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru aceste
proiecte;
- modificarea 9i completarea Regulamentului de organizare 9i functionare a
Consil iu u i Judetea n Buzdu-fo rma actua I izatd ;
I

- aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare pentru unele
institutii subordonate Consiliului Judetean BuzEu;
- cofinantare programe gi proiecte locale;
- stabilirea taxelor gi tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018;

de lucrdri de intrelinere curentS/periodicS
9i reparalii, consolidbri, moderniz5ri gi reabilitbri drumuri gi poduri aflate in
administrarea Consiliului Judelean BuzEu 9i respectiv, a Programului de lucrbri de
reabilitare, modernizare gi/sau asfaltare drumuri 9i poduri aflate in administrarea
Consiliului Judelean BuzEu prin Programul Nafional de Dezvoltare LocalS in anul
2017;
- aprobarea Planului de analiz5 9i acoperire a riscurilor la nivelul judelului
Buzbu - forma actualizatb pentru anul 2OI7;
- aprobarea Programului anual al finanttrilor nerambursabile de la bugetul
judetului Buz5u in anul 2077;
- Programul de achizitii publice al Consiliului judelean pe anul 2OI7;
- aprobarea Strategiei de achizilii publice a Consiliului Judetean Buzdu pentru
anul 2Ot7 i
- aprobarea Planului de acliuni pentru perioada 2OI7-2020 pentru realizarea
obiectivelor cuprinse in strategia JudefeanE Antidrog 2or4-2o20;
- m5su ri organizatorice referitoare la funclionarea gi modernizarea Spitalului
judetean de urgent5 BuzEu, precum si a structurii Direcfiei Generale de Asisten!5
SocialS 9i Proteclia Copilului Buzbu;
- parteneriate cu alte autorit5ti gi institutii pentru realizarea unor proiecte
comune de interes judetean;
- insugirea Planului strategic anual al AutoritEgii Teritoriale de Ordine PublicH
a Judetului BuzEu;
- promovarea de c5tre Consiliul judetean, ca membru fondator in asocialii
de dezvoltare intercomunitarS, de proiecte de interes judelean;
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole gi a valorii masei verzi pe
hectar pajigte pentru anul fiscal 2018, la nivelul judetului BuzEu;
- aprobarea repartizdrii sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugat5
pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene in anul2077 gi estimbri pentru
anii 2O1B-2020;
- aprobarea structurii retelei gcolare a invbt5m6ntului special la nivelul
judelului Buz5u pentru anul gcol-a r 2017-2OLB;
- acordarea de premii speciale elevilor din judetul Buz5u care au oblinut
rezultate deosebite la olimpiadele nalionale gi internalionale in anul gcolar 201620L7, precum 9i profesorilor coordonatori;
- infiintarea, organizarea gi funcfionarea 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 gi/sau dimensiuni de gabarit care depSsesc limitele
maxime prev5zute de Ordonanfa Guvernului nr. 43/L997 privind regimul
drumurilor, republicat5, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare gi exercitarea
controlului, constatarea contravenliilor gi aplicarea sanctiunilor de cStre
imputernicifii Consiliului Judelean BuzSu;
-aprobarea Programului

-

aprobarea listei asocialiilor gi funda!iilor cbrora li se acordE subven!ii de la
bugetuljudetului Buz5u in anul2OI7 pentru activitSli de asisten!5 socialS, conform
Legii nr, 34/1998;
- acordarea titlului de "CetSlean de onoare al judelului Buzdu" unor
personalitSli din judelul Buzdu gi din raionul Soroca, Republica Moldova;

-

stabilirea consumului lunar de carburanli pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judelean Buzbu gi pe cel al institufiilor gi
serviciilor publice de interes judelean

-

- forma actualizat5;

stabilirea salariilor de bazd pentru funclionarii publici

9i

personalul

contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Judefean Buzdu Si al
institutiilor gi serviciilor publice din subordinea Consiliului judelean familia
ocu pafiona l5,,Ad m i nistratie";
- stabilirea de m5suri pentru alte domenii ce intr5 in competenla consiliului
judetean;
- alte activit5ti cu caracter economic,
La proiectul de hotdrAre privind stabilirea consumului lunar de carburanfi
pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului ludelean Buzdu Si
al instituliilor gi serviciilor publice de interes judelean - forma actualizafS, grupul
de consilieri judefeni al PNL, prin doamna consilier Babiuc Emilia, a propus
reducerea cotei de carburanli cu 25o/o, amendament care a fost formulat 9i in
celelalte comisii de specialitate. Deoarece acest amendament a intrunit paritate de
voturi, comisia a avizat proiectul de hotd16re in forma prezentatb de iniliator.
In cadrul acestei comisii au fost dezbbtute 9i au primit aviz favorabil un
numdr total de 337 proiecte de hot516ri,
Dezbaterile din comisie pe temele supuse avizlrii, au determinat luarea de
m5suri care sE conduc5 la o activitate de urbanism gi amenajarea teritoriului in
acord cu realit5tile economico-sociale din jude!, dar gi cu cadrul legal existent,

*

Acest raport a urm5rit sb prezinte o sintez5 a activitSfilor Comisiei de
organizare 9i dezvoltare urbanisticS, realizarea lucrdrilor publice, proteclia
mediului inconjurStor, conservarea monumentelor istorice gi de arhitecturE in
concordantE cu atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare gi funclionare
a Consiliului Judetean Buzbu, aprobat prin Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu
nr.94/2076.
Membrii comisiei au fost sprijiniti in activitatea lor de cbtre personalul din

aparatul de specialitate al Consiliului judetean BuzEu, astfel inc6t membrii comisiei
sE primeasc5 toate lSmuririle necesare pentru luarea unor decizii informate,
Toate aceste actiuni au presupus implicare 9i responsabilitate din partea
membrilor comisiei in scopul sporirii eficienlei gi eficacitSlii autoritSlii publice
judetene pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunt5 cetSlenii judelului
BuzEu,

PRE9EDINTE,

Pitig Cornel

