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Raport de activitate pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Buzău
Numele consilierului – PETRE ADRIAN ROBERT
Apartenenţa politică - Partidul Social Democrat
Date de contact: telefon - 0755130705
Audienţe/orar, locul unde se desfăşoară:
– miercuri, între orele 0900 – 1100, la sediul Consiliului Județean Buzău
- vineri, între orele 1400 – 1700, la sediul PSD Buzău, Bvd. Unirii
Locul de muncă principal – CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
1. Obiective asumate şi domenii de interes:
În conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ și prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
întocmesc prezentul raport de activitate în calitate de consilier judeţean din
partea Partidului Social Democrat.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 145/2016 am fost ales
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău pentru mandatul 2016-2020.
În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău și în baza
delegării pentru coordonarea activității Biroului de transport public, m-am
implicat în promovarea proiectelor de hotărâre având ca obiect servicii județene
de transport.
M-am ocupat de eficientizarea instituțiilor și serviciilor de interes județean
aflate în directa coordonare a Consiliului Județean Buzău.
Am preluat problemele UAT-urilor din județ, încercând rezolvarea lor în
cadrul competențelor Consiliului Județean.
2. Şedinţe ale comisiilor de specialitate
Având în vedere că îndeplinesc funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Buzău nu am făcut parte din comisiile de specialitate.
3. Şedinţe de plen ale consiliului judetean
Consiliul Judeţean Buzău s-a reunit în 12 şedinţe ordinare, 6 şedinţe
extraordinare și 1 ședință extraordinară de îndată. Am absentat motivat la 3
ședințe, respectiv la ședințele din data de 26.08.2019, 29.08.2019 și la ședința
din data de 27.11.2019.
În anul 2019 au fost adoptate 259 hotărâri de către plenul Consiliului
Judeţean Buzău.
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Principalele teme care au fost supuse aprobării în plenul Consiliului
Județean Buzău reglementau, în principal, următoarele:
- aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2019;
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea consiliului judeţean;
- rectificări ale bugetului propriu al județului pe anul 2019;
- rectificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli 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 2019, 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;
- modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare
al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – în contextul aprobării
Codului administrativ, reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019;
- modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
pentru unele instituţii subordonate Consiliului Judeţean Buzău;
- cofinanţare programe şi proiecte locale;
- stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;
- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi
pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2020 la nivelul județului Buzău;
- aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și
reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în
administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări
de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în
administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare
Locală în anul 2019;
- aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul
judeţului Buzău în anul 2019;
- aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziţii publice a
Consiliului Județean Buzău pe anul 2019;
- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare
desfăşurării unor activităţi în teritoriu, precum susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală;
- aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor
sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău;
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- măsuri organizatorice referitoare la funcţionarea şi modernizarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău și a structurii Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
- parteneriate cu alte autorităţi şi instituţii pentru realizarea unor proiecte
comune de interes judeţean;
- însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 și revocarea/validarea unor
membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
- promovarea de către Consiliul judeţean, ca membru fondator în asociaţii
de dezvoltare intercomunitară, de proiecte de interes judeţean;
- aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări
pentru anii 2020-2022;
- aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a
proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ
și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de
organizare și publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format
electronic;
- aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău
a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2019;
- aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de
Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul
Buzău, ediții anuale”;
- acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut
rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și
profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019;
- aprobarea acordării unor premii elevilor – șefi de promoție 2019 ai Școlii
Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc;
- aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de
la bugetul Județului Buzău în anul 2019, pentru activități de asistență socială,
conform Legii nr. 34/1998;
- acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău”:
- domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova,
Soroca,
- domnului profesor Melnic Mihai,
- domnului locotenent (rez.) Gheorghe Bădulescu, veteran de
război;
- aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău,
prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”;
- aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate
pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți;
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- aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația
Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock „TOP
T 2019”;
- aprobarea participării Județului Buzău la Târgul Internațional de Turism
de la Rioja, Spania, 5-7 aprilie 2019;
- aprobarea organizării ediției a III-a a Festivalului „BUZĂU FEST”, 30 mai
– 03 iunie 2019;
- aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, la
Adunarea Regiunilor Europei (ARE);
- aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o
sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari, Republica Moldova, în
perioada 22-24 martie 2019;
- aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în
Republica Moldova la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 13-15
septembrie 2019;
- aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității
de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova
– „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret
– Prietenia”;
- aprobarea acordării unei cofinanțări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții
Martiri Brâncoveni” – Raionul Soroca, Republica Moldova pentru reabilitarea
Cimitirului Ostașilor Români;
- aprobarea continuării cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău în
anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca – „Reabilitarea Secției de
Terapie a Spitalului Raional Soroca”;
- aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere
din Republica Moldova și România;
- stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău și
al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean – familia
ocupațională „Administrație”;
- repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul
2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
- stabilirea de măsuri pentru alte domenii ce intră în competenţa consiliului
judeţean;
- alte activităţi cu caracter economic.
4. Contribuţia la proiecte de hotărâri de consiliu
În Ședința ordinară a Consiliului Județean Buzău din data de 28.03.2019
am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al județului
Buzău și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2019.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 220/2017 am
fost delegat pentru coordonarea activității Biroului de transport public din cadrul
aparatului de specialitate.
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În baza acestei delegări, am inițiat 3 proiecte de hotărâri având ca obiect
servicii județene de transport, după cum urmează:
- aprobarea formei actualizate a 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 contravențiilor și
aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău, proiect
materializat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 38/2019.
Acest proiect de hotărâre a fost inițiat în scopul stabilirii cadrului normativ terțiar
în materia regimului drumurilor, necesar în îndeplinirea tuturor atribuțiilor
specifice ale autorității publice județene. În cadrul acestui proiect s-a propus și
aprobat achiziționarea de către Consiliul Județean Buzău a unui echipament
electronic portabil de cântărire a autovehiculelor.
- modificarea și înlocuirea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de
nivel județean pentru anul 2019, proiect ce s-a materializat prin adoptarea
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 66/2019;
- având în vedere modificarea legislației incidente am propus un proiect
de hotărâre cu privire la înlocuirea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de
nivel județean pentru anul 2019; adoptat în Ședința ordinară a Consiliului
Județean Buzău din data de 29.08.2019 prin Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 159/2019.
5.
Contribuţie la elaborarea şi aprobarea bugetului
Am participat la elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului Buzău pe anul
2019, precum şi la elaborarea şi aprobarea rectificărilor de buget.
6. Audienţe şi întâlniri cu cetăţenii
Am acordat în anul 2019 cetăţenilor din județ un număr de 156 de audienţe
la sediul Consiliului Judeţean Buzău şi am luat la cunoştinţă de problemele
sesizate.
Principalele probleme vizau, în special, cereri pentru acordare de sprijin
financiar sub diverse forme, cereri de locuri de muncă, cereri privind remedierea
drumurilor, modificări curse transport călători, cereri de consultanță în atragerea
fondurilor europene în vederea obținerii certificatelor de urbanism, etc.
7. Participarea la evenimente publice
Am participat la evenimentele publice organizate de Consiliul Judeţean
Buzău şi la sărbători ale localităţilor din judeţ, unde am interacţionat cu oamenii
şi am luat la cunoştinţă despre principalele probleme ridicate de cetăţenii
judeţului Buzău.
De asemenea, am participat la a treia ediție a festivalului Buzău Fest,
organizat în perioada 30 mai – 3 iunie 2019.
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În anul 2019, alături de alți colegi consilieri județeni, am avut deplasări
externe, astfel:
- în perioada 10-13 februarie 2019 am participat la Ambasada României la
Paris, întâlniri de lucru cu ambasadorul României, parteneriate de colaborare
între județul Buzău și o regiune viticolă din Franța în vederea încheierii unei
înfrățiri pe domeniul terenului viticol.
- în perioada 22-24 martie 2019 – împreună cu Președintele Consiliului
Județean Buzău și cu colegii consilieri județeni am participat la o vizită în Raionul
Dubăsari, Republica Moldova. Consiliul Județean Buzău și Consiliul Raional
Dubăsari sunt primele unități administrativ-teritoriale ce au semnat o inițiativă
comună de asociere trilaterală cu Raionul Sobinka, Regiunea Vladimir din
Federația Rusă. Această promovare a relațiilor transfrontaliere are ca scop
dezvoltarea unor proiecte în domeniul educațional, social, cultural și nu numai.
- în perioada 2–3 aprilie 2019 am participat la Forumul Cooperării
descentralizate la Lyon, Franța cu reprezentanți ai administrației publice locale
ai ministerelor de dezvoltare regională din România și Franța.
- în perioada 25 -28.11.2019 împreună cu o delegație din partea Consiliului
Județean Buzău și a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, precum și cu
elevi români, coordonați de doamna prof. dr. Maria-Monalisa Pleșu ne-am
deplasat, la invitația domnului ambasador Lilian Zamfiroiu în Luxemburg pentru
a celebra Ziua Națională a României alături de Ambasadă și de comunitatea
românească de aici și am participat la sărbătoarea de la Școala Europeană.
De asemenea, am participat la Institutul Cultural român de la Paris unde
am discutat de eventuale colaborări între școala buzoiană și școala franceză.
Împreună cu Ansamblul Plaiul Mioriței al Centrului Județului de Cultură și
Artă am organizat 3 spectacole :
- un spectacol la Școala Europeană din Luxemburg;
- un spectacol la Ambasada României din Luxemburg;
- un spectacol la Recepția organizată pentru sărbătorirea Zilei Naționale.
Am participat la întâlnirea de lucru cu domnul ambasador în vederea
cooptării unor investitori străini în județul Buzău pe domeniul de sănătate.
Am participat la întâlniri de lucru cu doamna Laura Codruta Kovesi procuror
general european și la un dineu organizat cu ocazia sărbătoririi Zile Naționale la
care au participat mai mulți ambasadori, consuli ai statelor membre UE.
8. Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP, comisii de
licitaţie, comisii speciale ale consiliului etc.
I. Am fost desemnat membru al Comisiei de evaluare şi selecţie a
asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului,
a cărei componenţă a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 80/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la
bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform
Legii nr. 34/1998 – formă actualizată.
6

Prin Hotărârea nr. 97/2019 s-a aprobat lista asociațiilor și fundațiilor cărora
li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2019 pentru activități
de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998.
Conform acesteia, s-au acordat subvenții după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumire
asociaţie/fundaţie

Număr
beneficiari
/lună

Sumă lunar
acordată
(lei)

Cuantum
(lei)

Asociaţia
Ortodoxă
„Filantropia” Berca –
26.250
3.750
1.
Centrul
rezidenţial
15
(iun. –
(250lei/pers.)
pentru copii „Sf.
dec.)
Maria” Sătuc
Fundaţia „Crucea AlbGalbenă” – Filiala
184.800
26.400
2.
Buzău –
220
(iun. –
(120 lei/pers.)
Unitate de îngrijiri la
dec.)
domiciliu
Asociația
de
Ajutor
”Amurtel” România
1.650
3.300
3.
– Centrul de zi ”Izvorul
11
(150lei/pers.)
(iul. – aug.)
speranței”
Pănătău
Subvenția stabilită mai sus a fost acordată începând cu luna iunie 2019,
până în luna decembrie, inclusiv.
În ședința extraordinară din data de 19 februarie 2019, a fost însușit
Raportul privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială,
acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău, asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2019.
II. În considerarea unei realități pe care am perceput-o cu ocazia unor
întâlniri, pe diferite teme de interes civic, cu elevi din școlile buzoiene (municipii,
orașe, comune) am inițiat, în anul 2017, proiectul de hotărâre privind aprobarea
parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub
autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui
program de interes județean în beneficiul elevilor, proiect care s-a materializat
prin adoptarea Hotărârii nr. 257/2017.
Prin acest parteneriat se urmărește realizarea Programului de interes
județean ”CULTURA – PORȚI DESCHISE pentru elevii din Județul Buzău”
și are ca scop impulsionarea și facilitarea accesului elevilor/tinerilor la
acțiuni/activități culturale organizate de către instituțiile de cultură de sub
autoritatea Consiliului Județean Buzău.
În decursul anului 2019, au avut loc 8 întâlniri ale grupului de lucru format
din reprezentanți ai celor patru unități de cultură de sub autoritatea Consiliului
Județean Buzău și ai Inspectoratului Școlar Județean Buzău. S-a discutat și pus
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în practică oferta acțiunilor/activităților propuse de către aceste insituții, precum
și grupurile de elevi participanți la program.
III. În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău
nr. 335/2017, în calitate de președinte al Comisiei speciale județene pentru
siguranța circulației pe drumurile județene, am convocat, în anul 2019,
două ședințe, în care am întreprins o serie de acțiuni menite să asigure o bună
circulație în județul Buzău, astfel:
- realizarea unui program de deplasare în teren a responsabililor de zonă
pentru depistarea, centralizarea și rezolvarea problemelor existente pe
drumurile județene;
- continuarea lucrărilor de amplasare a marcajelor și indicatoarelor rutiere
(prioritar trecerile de pietoni și avertizarea de curbe periculoase) în toate
zonele județului și realizarea unui raport cu situația acestora și cu starea
de degradare a suprafeței drumurilor, în vederea luării măsurilor necesare
pentru îndreptarea deficiențelor constatate într-o perioadă de timp cât mai
redusă;
- propunerea de amenajarea unui sens giratoriu pe DJ 203 K la intersecția
cu DJ 204 C în localitatea Vintilă Vodă;
- deplasare în teren pentru depistarea indicatoarelor de la intrarea în
comunele care nu au autorizație de construire și solicitarea către aceste
consilii locale să demareze intrarea lor în legalitate;
- solicitarea IPJ Buzău să ne sprijine în sancționarea posesorilor de utilaje
agricole care accesează drumurile județene cu noroi pe roți;
– demararea acțiunii de preluare a întreținerii trotuarelor din zona
drumurilor județene de la Vernești – Pogoanele - Săhăteni, de către
consiliile locale respective;
– solicitare de colaborare cu Primăria Buzău în vederea realizării unor
reparații pe porțiunea de drum între Smeeni - Maxenu- Țintești și intrarea
în municipiul Buzău;
– solicitare către Primăria Buzău și Poliția Rutieră pentru amplasarea unui
indicator în fața Consiliului județean de “Staționare interzisă” și
introducerea unui adițional la indicatorul rutier ”cu excepția consilierilor
județeni și primari”;
- solicitarea către consiliile locale de demarare a unor actiuni de avizare și
amplasare corespunzătoare a stațiilor publice de autobuz;
- demararea acțiunii de realizare a noului Program de transport public.
IV. Prin Hotărârea nr. 81/2018, am fost desemnat membru al Comisiei
speciale de monitorizare și evaluare a furnizării serviciilor sociale
specializate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău.
Prin constituirea acestei comisii se urmărește realizarea următoarelor
obiective:
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- evaluarea organizării serviciilor specializate și furnizării acestora din punct
de vedere a respectării standardelor în domeniu;
- evaluarea satisfacției beneficiarilor;
- identificarea riscurilor și a elementelor de constrângere în respectarea
standardelor;
- evaluarea necesarului de resurse umane și a nevoilor financiare ca
elemente de infrastructură socială;
- implementarea Strategiei județene în domeniul serviciilor sociale 20142O20 și relațiile funcționarilor cu autoritățile locale.
Serviciile sociale furnizate de către DGASPC Buzău până în decembrie sunt
următoarele:
Serviciul social

Capacitatea
aprobată

Nr.personal
aprobat

Nr.
personal
ocupat în luna
decembrie

40-serv.
Rezidențiali
30-centrul de zi

Nr.total
beneficiari
în
luna
decembrie
39-serv
rezidențial
26-centrul de zi

Complexul
de
servicii
pentru
copilul
cu
handicap sever
nr. 8 Buzău
Centrul
de
recuperare
și
reabilitare
a
persoanlelor
adulte
cu
handicap Stîlpu

1+53

1+46

50

53

1+44

1+37

Căminul pentru
persoane
vârstnice
Smeeni
Căminul
de
asistență
medico-socială
Pogoanele
Centrul
rezidențial
pentru
recuperarea
și
reabilitarea
copilului
cu
tulburări
de
comportament
nr. 5 Beceni
Căminul pentru
persoane
vârstnice Vintilă
Vodă

42

38

1+28

1+28

70

71

1+48

1+36

40

36

1+35

1+30

47

42

1+23

1+19
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Scopul serviciului social este asigurarea accesului, pe o perioadă
determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale și integrării /includerii sociale.
Serviciul social Serviciul de tip rezidențial din cadrul Complexului de servicii
pentru copilul cu handicap sever nr.8 Buzău funcționează cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale,
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 272/2004, republicată, precum și a altor acte normative secundare
aplicabile domeniului.
V. În baza Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, am fost desemnat președinte al
Comisiei pentru probleme de apărare, constituită la nivelul județului Buzău.
Acțiunile întreprinse de Comisia pentru probleme de apărare derivă din
obiectivele generale și specifice ale Structrurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale Buzău.
Obiectivul general al comisiei de apărare asigură îndeplinirea atribuțiilor ce
îî revin Consiliului județean Buzău în profil teritorial, ca structură specializată
care asigură expertiză autorităților locale în domeniul pregătirii economiei
județului și a teritoriului pentru apărare.
Obiectivele specifice ale comisiei sunt:
- îndeplinirea măsurilor și acțiunilor cuprinse în Planul de mobilizare a
economiei județului 2017-2020;
- asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la
mobilizare și pe timpul stării de război la nivelul Consiliului Județean Buzău;
- actualizarea la nivel județean a Monografiei economico-militare;
- asigurarea materială în vederea verificării stadiului pregătirii teritoriului
pentru apărare și rechiziții;
- sprijinirea activităților specifice domeniului financiar contabil, resurselor
umane și IT pentru realizarea sarcinilor pe linia activității comisiei pentru
probleme de apărare;
- colaborarea/reprezentarea/ instituției în relația cu organele administrației
publice locale, instituțiile publice și operatorii economici.
În ceea ce privește pregătirea economiei pentru apărare au fost realizate
următoarele:
- îndrumarea, coordonarea și monitorizarea activității autorităților locale de
la nivel județean;
- inițierea de măsuri pentru crearea condițiilor de realizare prioritară a
obiectivelor stabilite prin Planul de activitate al Comisiei pentru probleme
de apărare a Consiliului județean Buzău;
- colaborarea în condiții foarte bune cu operatoreii economici din județ atât
pentru furnizarea datelor necesare întocmirii lucrărilor specifice pe linia
pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare;
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- asistență și sprijin din partea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale
prin verificarea operatorilor economici producători din județ, actualizarea
Programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate și întocmirea
documentației specifice și prin instruirea responsabililor cu programele de
aprovizionare raționalizată a populației de la UAT -urile locale, în cadrul unei
convocări pe criteriul zonal, în luna decembrie 2019 - ianuarie 2020.
Ca și realizări în pregătirea teritoriului pentru apărare, în anul 2019 a fost
actualizată monografia economico-militară a județului Buzău pentru anul 2019
(15 anexe și 5 hărți), fiind adoptată prin Hotărârea nr. 124/2019 a Consiliului
Județean Buzău. Documentul aprobat a fost pus la dispoziție insitutțiilor cu
atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Documentarul cu documente
de mobilizare al Consiliului Județean Buzău este avizat și aprobat conform
prevederilor legale în vigoare.
Cererea de mobilizare la locul de muncă este întocmită conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare
pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război,cu
modificările și completările ulterioare. Acest document este avizat și aprobat de
structurile cu responsabilități în domeniu, respectiv, Structurta Teritorială pentru
Probleme Speciale Buzău și Centrul Militar Județean și a fost actualizat priin
Formularul de actualizare a Cererii de mobilizare la locul de muncă.
VI. De asemenea, prin Ordinul Prefectului județului Buzău nr. 707/2017 am
fost desemnat reprezentant al județului Buzău în Comisia mixtă de rechiziții.
Această comisie s-a întrunit în anul 2019 pe parcursul a două ședințe.
VII. În temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul
și Instituția Prefectului, republicată, funcționează Colegiul Prefectural care
privește armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au
sediul în judeţul Buzău, precum și implementarea programelor, politicilor,
strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al
localităților acestuia. Colegiul Prefectural s-a întrunit în șase ședințe în cursul
anului 2019. Am participat la toate ședințele la care am fost invitat.
În anul 2018 s-a înființat Biroul de consiliere pentru persoane fizice şi
juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii
avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din
fonduri europene, guvernametale şi locale.
Având în vedere prevederile Hotărârii Colegiului Prefectural al Judeţului
Buzău nr. 2/29.01.2018, prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 129/2018
s-a aprobat componența Biroului de consiliere pentru persoane fizice şi juridice
şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi
autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene,
guvernametale şi locale, sediul și secretariatul biroului de consiliere. Prin acest
Ordin am fost desemnat membru în Birou.
Biroul de consiliere a funcționat și în anul 2019 la sediul Consiliului Judeţean
Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente”, în fiecare zi de miercuri în intervalul orar
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1100–1400. În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 88 cereri pentru consiliere,
din care 55 de cereri pentru persoane fizice și 33 de cereri pentru persoane
juridice, consultanța vizând ca surse de finanțare Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, Programul START-UP NATION, Administrația
Fondului de Mediu și Programul Operațional Regional – Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
VIII. Prin Ordinul Prefectului nr. 125/2018 am fost desemnat membru în
Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Buzău,
comisie coordonată de subprefectul județului Buzău. În anul 2019 am participat
la o ședință a acestei comisii.
IX. Prin Hotărârea nr. 291/2017 am fost desemnat președinte al Consiliului
tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău, odată cu actualizarea
componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
tehnico-economic.
În anul 2019 au avut loc 8 ședințe și s-au emis 11 avize tehnico-economice
pentru diferite obiective de investiții în materie de drumuri județene și clădiri.
X. Prin Dispoziția Președintelui nr. 751/2017 am fost desemnat președinte
al Comitetului de securitate și sănătate în muncă. În anul 2019 au avut loc
2 ședințe.
În anul 2019, la nivelul insituției:
-s-a întocmit crearea celor mai bune condiții de muncă și asigurarea unui
cliomat corespunzător avându-se în vedere faptul că numarul salariaților pe
parcursul anului a crescut;
-s-a întocmit tematica anuală de instruire și instrucțiunile proprii de
securitate și sănătate în muncă;
- s-a efectuat instructajul periodic al personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consilului Județean Buzău;
- în prima parte a anului s-au efectuat controalele medicale periodice
finalizate prin fișe de aptitudine și controalele la angajare pentru verificarea și
evaluarea stării de sănătate a personalului din cadrul aparatului de specialitate
al Consilului Județean Buzău de către SC Necora 2003 SRL ;
- s-a întocmit fișa de instruire colectivă priovind securitatea și sănătatea în
muncă a persoanelor de la SC Domenii Prest Serv SRL pentru desfășurarea
activității la locurile de muncă din cadrul instituției, conform contractului de
prestări servicii;
- în scopul îmbunătățirii condițiilor de mediu, în fața instituției și în curtea
interioară au fost efectuate lucrări de reamenajare;
- s-au asigurat materiale igienico-sanitare;
- s-a efectuat verificarea rezistenței de disersdie la pământ a maselor
echipamentelor electrice;
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- s-a efectuat inspecția tehnică – prin verificarea metrologică pentru
instalația/echipamentul cazanelor de apă caldă, pompa de presiune, manometru
325/BV 65/2016, CP-RI+IP – revizie interioară+încercare la presiune;
- Pe parcursul anului 2019 s-a înregistrat și aprobat o cerere pentru
reducerea duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic și înregistrarea
unui eveniment în data de 10.01.2019 la sediul Consiliului Județean Buzău
eveniment în urma căruia victima a suferit politraumatism prin cădere de la
același nivel de trepte, acesta fiind încadrat conform prevederilor art. 5, lit. g și
art. 31, lit. a din Legea Securității și Sănătății în muncă nr.319/2006, cu
modificările și completările ulterioare, fiind accident de muncă cu incapacitate
temporară.
Pe parcursul anului s-a dovedit eficiența acestor măsuri.
XI. Urmare adoptării Hotărârii nr. 276/2016 am fost desemnat înlocuitor al
președintelui Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,
organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță și care
asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef. În anul 2019 au fost
organizate 8 ședințe.
XII. De asemenea, prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului județean
Buzău, am fost numit președinte/membru în cadrul a 35 de Comisii de recepție
la terminarea lucrărilor la diferite obiective județene, cum ar fi pentru
drumuri, poduri și clădiri și în 2 comisii de evaluare anuală a
managementului la instituțiile din subordinea autorității publice județene.
Dispoziția nr. 26 - Comisie pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul:
„Restabilire circulație pe drum județean DJ203K, km 127+000 extravilan sat
Bâsca Roziliei – sat Nehoiași, Oraș Nehoiu Județul Buzău”;
Dispoziția nr.62 – Comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor la
obiectivul „Refacere DJ 220. km. 58+000-70+000, Murgești – Pardoși -Buda,
judetul Buzau”;
Dispoziția nr. 63 - Comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor la
obiectivul „Refacere DJ 204 L km 8+000-13+000,Buda- Spidele, jud Buzau”
Dispoziția nr.60 pentru arobarea formei actualizate II a echipei de
implementare a proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila
– Robeasca-Vadu Pașii E 85”;
Dispoziția nr. 226 - Comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor la
obiectivul „Restabilirea circulație pe drum județean DJ 203 K km
118+100intravilan sat Furtunești comuna Gura Teghii, județul Buzău;
Dispoziția nr. 328 - Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru
lucrări de covoare asfaltice pe drumuri județene din județul Buzău;
Dispoziția nr. 309 pentru Înregistrarea curentă a drumurilor și podurilor
județene pe timp de iarnă 2019-2020 (pentru 3 zone de acționare – Buzău Nord
Vintilă Vodă, Rm Sărat) prevenirea și combatrerea poleiului și a înzăpezirii;
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Dispoziția nr. 386 - Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul ”Modernizare DJ 203H, km 16+000-25+500, Buda-Al Odobescu limită
județ Vrancea, județul Buzău”;
Dispozițiile nr. 85, 86 – Comisii anuale manageri Muzeul Județean și Teatrul
George Ciprian;
Dispoziția nr.119- Reorganizare Comisia pentru probleme apărare a
Consiliului Județan Buzău:
Dispoziția nr. 28 – DJ 102 L, comuna Chiojdu;
Dispoziția nr. 393- Covoare asfaltice de drumuri județene;
Dispoziția nr. 72- Reabilitare centrală termică Consiliul Județean Buzău;
Dispoziția nr.73 - Lucrări Reabilitare termică clădire Consiliul Județean
Buzău;
Dispoziția nr. 61- DJ 205, Năeni;
Dispoziția 121 – Recepție reabilitare Clădire, Bd Nicolae Bălcescu nr. 44;
Dispoziție 123- Refacere DJ 203 G, Poiana Pinului;
Dispoziție nr. 128- Refacere DJ 204 M, Coumuna Mânzălești;
Dispoziția 163 – DJ 102 F, Comuna Chiliile;
Dispoziția nr. 164 - DJ 203L, comuna Bozioru;
Dispoziția nr. 166 - Recepție Centrul vizitare Penteleu;
Dispozișția nr. 251 - Consolidare zona alunecări DJ 205, Fintesti;
Dispoziția nr. 316- Refacere DJ 220 A, sat Policiori, comuna Scorțoasa;
Dispoziție nr. 325- Refacere și consolidare DJ 102, comuna Chiliile;
Dispoziție 326- DJ 102, comuna Cănești;
Dispoziție 356 - DJ 102 B Zeletin;
Dispoziție 381- Lucrări covoare asfaltice pe drumurile județene;
Dispoziție nr. 392- Intervenție urgență în urma precipitațiilor DJ 203 K
comuna Lopătari;
Dispoziție nr. 393 covoare asfaltice pe drumurile județene din jud Buzău;
Dispozției nr. 399- Reparare pod Joseni, com Scorțoasa.
XIII. În anul 2019, am făcut parte din Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență. Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor
principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din
15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor.
În calitate de membru al Comitetului județean pentru situații de urgență am
participat la şedinţele organizate, am prezentat informări şi puncte de vedere,
am informat operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le
reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziile rezultate, hotărârilor şi
măsurilor adoptate, am urmărit aplicarea acestora în sectoarele de competenţă
și am menţinut permanent legătura cu centrele operative corespondente.
XIV. Odată cu adoptarea Hotărârii nr. 163/2018, am fost desemnat ca
reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Comitetul de Coordonare al
Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău.
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Planul Local de Acțiune pentru Mediu este un instrument de implementare a
politicilor de mediu la nivel județean, pe termen scurt, mediu și lung, necesar
pentru soluționarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării
durabile și în deplină concordanță cu planurile, strategiile și alte documente
legislative specifice, existente la nivel local, regional și național.
9. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice.
Am participat la cursul de perfecţionare cu titlul “Managementul proiectelor
finanțate din fonduri structurale prin prisma dezvoltării regionale și locale”,
organizat în perioada 14-20 iulie 2019, în Stațiunea Mamaia, județul Constanța.
10. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru următoarea perioadă de
mandat.
Principalele obiective ale activității de vicepreședinte al Consiliului
Județean Buzău constau în elaborarea de proiecte de hotărâri legate de
bunăstarea cetățenilor județului Buzău, pe următoarele direcții:
- dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Buzău;
- implementarea unor strategii și regulamente pentru dezvoltarea
programului de transport persoane;
- sprijinirea programelor de dezvoltare în domeniile cultural, social și
sănătate;
- sprijinirea implementării Programului de gestionare a deșeurilor din
județul Buzău;
- sprijinirea implementării programului de împăduriri ale terenurilor
degradate din județul Buzău;
- sprijinirea UAT-urilor din județul Buzău privind organizarea unor cursuri
de instruire internă, pe teme din domeniul financiar- contabil, buget și juridic,
cu specialiști din aparatul de specialitate al Consiliului Județean la care să
participe contabili, juristi și secretari.
11. Alte aspecte relevante
Controlul modului de executare a serviciului de transport public județean
de persoane s-a concretizat, la nivelul anului 2019, prin efectuarea de controale
în trafic de către membrii Biroului de transport public din cadrul Consiliului
Județean Buzău împreună cu agenții Serviciului Poliției Rutiere Buzău și
inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. - Biroul Județean Buzău.
În anul 2019, am traversat o perioadă de modificări legislative în domeniul
transportului județean de călători, prin OUG nr. 51/2019 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane,
transportul județean de persoane prin servicii regulate a fost scos din sfera
serviciilor publice și transformat în transport comercial.
De asemenea a fost prelungită valabilitatea programului județean de
transport aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/2016, modificat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 238/2016, de la data de 30.06.2019 până la
data de 03.06.2023.
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În decursul anului 2019, Biroul de Transport nu a organizat sesiuni de
atribuire electronice întrucât Normele metodologice privind aplicare prevederilor
referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel județean au apărut în luna august 2019
și au neclarități în legătură cu funcționarea sistemului național gestionat de
Agenția pentru Agenda Digitală a României.
În perioada analizată s-a înregistrat un număr de 16 sesizări cu privire la
modul de desfăşurare a serviciului judeţean de transport, respectiv:
- 5 sesizări de la utilizatorii finali;
- 10 sesizări de la autorităţile publice locale;
- o sesizare de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, A.D.I. BuzăuMărăcineni.
Răspunsurile la sesizările formulate au fost comunicate în termenul legal.
S-a constatat o scădere substanțială a numărului de sesizări adresate de
către utilizatorii finali, față de anul precedent.
Am avut de asemenea întâlniri cu:
- operatorii de transport organizați în Asociația Transportatorilor Județului
Buzău, pentru discutarea modificărilor legislative în domeniu și impactul acestora
asupra transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.
- întâlnire la MDRAP pentru discuții cu privire la actele normative în
dezbatere publică, în domeniul transportului.
Am contribuit la întocmirea și aprobarea Hotărârii Consiliului Județan nr.
38/2019 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația
pe drumurile publice județene, după consultarea asociațiilor profesionale din
domeniu.
Pentru îndeplinirea activităţilor aferente mandatului de consilier judeţean
si funcţiei de vicepreşedinte m-am bucurat de un sprijin real din partea
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, care mi-au pus la
dispoziţie atât informațiile solicitate, cât şi experienţa acumulată în acest
domeniu.
În întreaga activitate desfășurată în anul 2019, mi-am exercitat mandatul
cu bună credință și cu implicare în scopul găsirii celor mai bune soluții pentru
rezolvarea în mod eficient a problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului
Buzău.

Semnătura, _______________
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