ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Preşedintelui pentru anul 2020

Elaborat și prezentat în temeiul art. 191 alin. (1)
lit. ”e” și alin. (3) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ

Activitatea Președintelui Consiliului Județean Buzău în anul 2020 are
două repere: perioada ianuarie – octombrie 2020 din ultimul an de exercitare
a mandatului 2016 – 2020 și respectiv, perioada noiembrie – decembrie
2020,care reprezintă începutul mandatului 2020 – 2024, urmare validării
alegerii în funcția de Președinte al Consiliului Județean Buzău prin Încheierea
Tribunalului Buzău în dosarul nr. 1867/114/2020.
Un alt aspect definitoriu al anului 2020 a fost provocarea de a gestiona,
coordona și monitoriza activitatea autorității publice județene în condițiile
dificile generate de pandemia de COVID-19. În aceste circumstanțe
epidemiologice, prioritatea a fost și continuă să fie, sănătatea și viața
buzoienilor, asigurarea răspunsului promt și profesionist al instituțiilor
medicale cu responsabilități din acest punct de vedere, precum adaptarea
activității autorității deliberative și a instituțiilor/serviciilor din subordine la
restricțiile impuse de cadrul legislativ aferent stării de urgență și de alertă.
În acest context am dispus de îndată și în calitate de ordonator principal
de credite, alocarea de sume de la bugetul propriu al județului Buzău pentru
achiziția de materiale specifice prevenției și protecției pentru Spitalul Județean
de Urgență Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a
Copilului Buzău și autorități publice locale, pentru asigurarea unor servicii
hoteliere pentru personalul medical direct implicat, pentru organizarea
dotarea și funcționarea unui centru de vaccinare pentru populație în
municipiul Rm. Sărat.
De asemenea, în baza unui parteneriat cu o persoană juridică privată, a
fost pus la dispoziția Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău un echipament
de plasmăfereză și, nu în ultimul rând, organizarea în colaborare cu Spitalul
Județean de Urgență Buzău, Primarul municipiului Buzău, Colegiul Medicilor
Stomatologici Buzău unui Cabinet Stomatologic pentru intervenții de urgență
în perioada pandemiei.
*
*

*

Structura raportului este următoarea:
1. Atribuțiile privind relația cu Consiliul Judeţean Buzău;
2. Funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău,
a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
3. Exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite;
4. Programe și proiecte de dezvoltare regională;
5. Activitatea de urbanism;
6. Activitatea de audit public intern;
7. Managementul calității;
8. Comunicarea cu cetățenii;
9. Alte activități coordonate.
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1. ATRIBUȚII PRIVIND RELAȚIA CU CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

În vederea asigurării bunei funcţionări a administraţiei publice judeţene,
precum şi a serviciilor şi instituţiilor de subordonare judeţeană, am iniţiat un
număr de 218 de proiecte de hotărâri, pe care le-am supus aprobării plenului
Consiliului Judeţean Buzău. De asemenea, am asigurat convocarea,
conducerea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a celor 11
şedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare, 3 ședință de îndată și ședința
privind ceremonia de constituire a Consiliului județean.
În aplicarea şi implementarea hotărârilor Consiliului Judeţean Buzău, a
unor prevederi legale statuate prin acte normative adoptate de legiuitor sau în
exercitarea atribuţiilor de Preşedinte, prevăzute de Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, în anul 2020 am emis un număr de 382 dispoziţii,
aduse la îndeplinire prin intermediul aparatului propriu de specialitate şi/sau al
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău.
În desfăşurarea acestor activităţi de dispoziţie şi de reglementare
normativă, fundamentarea acestor acte administrative în fapt şi în drept am
realizat-o printr-o colaborare directă cu specialiştii din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Buzău, în funcţie de domeniul de referinţă.
Subliniez, în acelaşi context și colaborarea cu consilierii judeţeni pentru
reglementarea şi soluţionarea problemelor de gestionare curentă a activităţii
autorităţii publice judeţene, dar şi pentru asigurarea funcţionării instituţiilor şi
serviciilor de subordonare judeţeană.
Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău adoptate și inițiate de Președinte
au reglemtat domenii importante pentru administrația publică județeană și,
deopotrivă pentru locuitorii
județului, cu
titlu de
exemplificare:
buget/rectificări buget de venituri și cheltuieli, aprobarea unor documentații
tehnico-economice pentru obiective de interes public județean, administrarea
domeniului public și privat al județului Buzău, aprobarea unor cereri de
finanțare din fonduri europene pentru proiecte promovate de județul Buzău și
unele unități subordonate și regulamente de organizare și funcționare ale
aparatului de specialitate al consiliului județean și pentru instituțiile
subordonate etc.

3

2.FUNCȚIONAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI
JUDEȚEAN BUZĂU, PRECUM ȘI A INSTITUȚIILOR ȘI
SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN

a) Conform art. 190 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău este
subordonat preşedintelui acestuia.
Obiectivele urmărite în această direcţie au vizat continuarea procesului
de dezvoltare a funcţiei publice în contextul legislaţiei în vigoare,
implementarea sistemului de carieră, cu respectarea principiilor transparenţei,
compatibilităţii şi oportunităţii promovării în funcţii, precum şi acoperirea unor
segmente de activitate cu specialişti.
Precizez că, în colaborare cu vicepreşedinţii consiliului judeţean, cu
secretarul general al judeţului şi sefii structurilor funcționale din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, am depus toate diligenţele pentru ca toate
instituţiile şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău să aibă
structurile organizatorice corespunzătoare îndeplinirii scopurilor, obiectivelor şi
planurilor de acţiune specifice pentru anul 2020.
În acelaşi context al colaborării cu autorităţile publice locale, am emis
circulare cuprinzând recomandări, îndrumări şi clarificări pentru aplicarea unor
acte normative, a unor măsuri dispuse de Guvernul României, urmărind
împreună cu aparatul de specialitate să venim în întâmpinarea unor probleme
cu care se confruntă zi de zi comunităţile locale şi reprezentanţii acestora.
Pe parcursul anului 2020 au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale din judeţ în vederea susţinerii proiectelor
desfăşurate de aceştia pentru dezvoltarea localităților din județ. Aceste
întâlniri s-au desfășurat cu respectarea regulilor impuse de situația
epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
b) Cabinet Președinte
Activitatea Cabinetului s-a desfășurat corespunzător atribuțiilor
prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de
specialitate, asigurând relația și comunicarea Președintelui cu structurile
funcționale, cu autorități deliberative și executive din județ, planificarea și
organizarea unor evenimente de natura competențelor interinstituționale ale
Președintelui precum și realizarea agendei acestuia.
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3. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Buzău, Direcţia Economică
este structura prin intermediul căreia Președintele Consiliului Județean Buzău
exercită:
- elaborarea şi fundamentarea bugetului propriu al judeţului în condiţii
de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor legale;
- gestionarea patrimoniului, corespunzător îndeplinirii obiectivelor
Consiliului Judeţean;
- gestionarea și urmărirea încasărilor veniturilor proprii;
- organizarea inventarierii anuală a bunurilor din patrimoniul județului;
- organizarea activității de control financiar preventiv propriu;
- îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial;
- evidența contabilă a domeniului public și privat al județului Buzău.
Pentru elaborarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2020
au fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea Județului
Buzău, respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean, Centru de Cultură și
Artă, Biblioteca ”V. Voiculescu”, Teatrul Dramatic „G. Ciprian”), de asistență
socială (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), școlile
speciale (Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Liceul Tehnologic Special
pentru Copii cu Deficienți Audutive, Centru Școlar de Educație Incluzivă
Buzău, Centru Școlar de Educație Incluzivă Rm Sărat, Centru Județean de
Resurse și Asistență Educațională), Direcția de evidență a persoanelor,
Spitalul Județean de Urgență Buzău. De asemenea, s-a analizat necesarul de
fonduri pentru Centrul Militar Județean și Inspectoratul Județean de Urgență.
Proiectul de buget a fost elaborat şi aprobat urmărindu-se asigurarea de
resurse financiare suficiente pentru toate activităţile finanţate din bugetul
propriu al judeţului, cu respectarea Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe
anul 2020 și a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
În cursul anului 2020, bugetul judeţului a fost elaborat în mai multe
etape, respectiv bugetul inițial și rectificări. Bugetul propriu inițial s-a aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/2020 privind aprobarea bugetului
Județului Buzău pe anul 2020. Veniturile bugetului judeţului au fost stabilite în
sumă totală de 377.816 mii lei, din care 189.816 mii lei reprezintă venituri
pentru Secțiunea de funcționare și 188.000 mii lei reprezintă venituri pentru
Secțiunea de dezvoltare.
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Veniturile Consiliului Județean Buzău sunt constituite din: venituri
proprii (impozite şi taxe, alte venituri fiscale şi nefiscale), cote şi sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (impozit pe venit şi TVA),
subvenţii de la bugetul de stat, sume de la UE şi bugetul de stat pentru
proiecte finanţate din FEN (inclusiv sume primite în contul plăților efectuate în
anii anteriori), sumele excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea
golului de casă a secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcționare și dezvoltare.
Cheltuielile bugetului judeţului în anul 2020 au fost stabilite, inițial, în
sumă de 470.966 mii lei, din care 207.816 mii lei reprezintă cheltuieli pentru
Secţiunea de funcţionare şi 263.150 mii lei cheltuieli pentru Secţiunea de
dezvoltare.
Pe parcursul anului 2020, bugetul de venituri și cheltuieli al județului
Buzău a suferit 11 rectificări, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean.
Ultima rectificare a bugetului propriu s-a făcut pentru următoarele
sume:
- venituri 446.058 mii lei (din care 221.392 mii lei venituri pentru
secțiunea de funcționare și 224.667 mii lei venituri pentru secțiunea de
dezvoltare);
- cheltuieli 539.858 mii lei (din care 239.392 mii lei cheltuielile secțiunii
de funcționare și 300.466 mii lei cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul
2020, pe secţiuni, s-a constatat:
- veniturile Secțiunii de funcţionare au fost în suma de 221.652 mii lei
(220.214 mii lei Trezoreria Buzău și 1.438 mii lei Trezoreria Râmnicu Sărat),
iar cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din secţiunea de funcţionare
au fost în suma de 202.197 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de
15.245 mii lei;
- veniturile Secțiunii de dezvoltare au fost în suma de 65.213 mii lei, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din secţiunea de dezvoltare au
fost în sumă de 132.282 mii lei, înregistrându-se un deficit în sumă 67.069
mii lei.
În aceasta situaţie, acoperirea deficitului Secţiunii de dezvoltare se va
face prin hotărâre a Consiliului județean Buzău privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului pe anul 2020, din excedentul anilor precedenţi al
bugetului propriu al judeţului Buzău, iar excedentul Secţiunii de funcţionare se
va prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza în anul
2021 prin hotărâre a Consiliului județean Buzău, cu respectarea prevederilor
art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale și a prevederilor
Ordinului Ministerului Finanțelor nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020.
Excedentul care se va repartiza în anul 2021 prin hotărâre a Consiliului
Județean Buzău este de 55.407 mii lei.
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De-a lungul anului 2020 și bugetele unităților subordonate au suferit
rectificări.
Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor
internaţionale de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.1792/2002 (cu modificările și completările
ulterioare), astfel încât angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata s-au
realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare.
Urmare adoptării Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,
a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2020 privind Codul administrativ
și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean
Buzău a repartizat sume către unitățile administrativ-teritoriale din județul
Buzău pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită
cofinanțare locală (prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 1/2020).
În ceea ce privește accesarea programelor cu finanțare nerambursabilă,
totalul încasărilor pentru obiectivele cu finanţare europeană nerambursabilă
pe anul 2020 a fost în sumă de 46.215 mii lei (6.135 mii lei reprezentând
subvenții de la bugetul statului către bugetele locale pentru susținerea
proiectelor și 40.080 mii lei, reprezentând sume primite de la UE/alți
donatori).
La capitolul drumuri judeţene, în anul 2020:
- s-au efectuat lucrări pentru reparaţii, întreţinere și deszăpezire în
valoare de 32.386 mii lei;
- s-au efectuat lucrările pentru modernizarea și reabilitarea unor
drumuri județene, valoarea acestor lucrări fiind de 108.095 mii lei.
Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea
prevederilor legale, după o temeinică analiză a necesității și oportunității
efectuării acestora.
În perioada octombrie-decembrie 2020 s-a realizat inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrărilor şi
serviciilor în curs de execuţie sau neterminate, terenurilor şi drumurilor
judeţene aflate în patrimoniul județului Buzău.
Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenţa
contabilă pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare
deschise, a angajamentelor legale şi a plăţilor efectuate în baza
angajamentelor legale, s-a urmărit alimentarea conturilor de cheltuieli şi
efectuarea cheltuielilor conform bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de
plată către trezorerie, dispoziții de încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp
a extraselor de cont şi s-a efectuat verificarea lor pe baza documentelor
justificative, s-a condus evidenţa contabilă a cheltuielilor prevăzute în bugetul
de venituri şi cheltuieli, asigurându-se încadrarea lor corectă pe subdiviziunile
clasificaţiei bugetare. S-au întocmit dări de seamă contabile şi statistice
specifice, la termenele stabilite. Nu s-au înregistrat nerespectări de termene şi
încălcări ale legislaţiei specifice.
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În anul 2020 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi
dezvoltării sistemului de control managerial intern la nivelul Consiliului
judeţean Buzău, s-au întocmit situațiile centralizatoare prevăzute în Anexele
Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, inclusiv Raportul
anual, s-au implementat noi proceduri și s-au actualizat proceduri deja
implementate.
4. PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul
dezvoltării regionale şi locale, în anul 2020 s-au implementat şi monitorizat o
serie de proiecte, astfel:
A. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2020;
1. “RESTAURAREA, CONSERVAREA ŞI MODERNIZAREA IMOBILULUI
SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU nr. 40, ÎN
VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRĂTIANU”. SMIS 116513
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 5 –
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoare proiect: 20.407.536,04 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al priorităţii de
investiții.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea şi
modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric
reprezentativ pentru patrimoniul cultural local - „Fostul Spital I.C. Brătianu” ca centru muzeal.
Activitățile principale:
1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare;
2. Încheierea contractului de finanțare;
3. Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu
operatorii economici;
4. Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de
execuție;
5. Managementul proiectului;
6. Execuția lucrărilor de construcție;
7. Prestarea serviciilor de asistentă tehnică și dirigenție de șantier;
8. Furnizarea de dotări;
9. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
10. Audit financiar extern al proiectului.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău, proprietarul
imobilului, solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Consiliul Judeţean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplineşte
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, conform art. 91 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată a administraţiei publice locale;
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- viitorul Centru muzeal I.C. Brătianu;
- vizitatorii, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim
1.500 vizitatori în primul an de operare al investiţiei, minim 1.605 vizitatori în
al doilea an de de operare a investiţiei, minim 1.710 vizitatori în al treilea an
de de operare a investiţiei, minim 1.815 vizitatori în al patrulea an de operare
a investiţiei, minim 1.920 vizitatori în al cincilea an de de operare a investiţiei,
în condiţiile unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 14 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul centrului muzeal, personal tehnic/de specialitate şi
administrativ;
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele
investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
- autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România etc.);
- 1.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea
monumentului istoric restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-20.08.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
2. „STIMULAREA
MOBILITĂŢII
LA
NIVEL
REGIONAL
PRIN
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE TRONSONUL
LIMITĂ JUDEŢ BRĂILA - ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)”. SMIS 108721
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 6 –
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
Valoare proiect: 120.080.275,28 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson
de 36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în
zona limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii – E85, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului.
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Beneficiari direcţi: cei 15.593 locuitori ai comunelor Vadu Pașii, Săgeata
și Robeasca, agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 3 unități
administrativ-teritoriale, Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii
modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata și Vadu Pașii ca beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a
drumurilor locale aflate în proprietatea lor la rețeaua TEN – T, Consiliul
Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului.
Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători
ai locuitorilor din zonă, navetiști, muncitorii sezonieri, întreaga populație a
județului Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 – 30.11.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
3. CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI DOTARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ
„VASILE VOICULESCU” BUZĂU. SMIS 116518
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 5 –
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural.
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoare proiect: 18.467.853,04 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al Priorităţii de investiții
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural din cadrul POR 2014-2020.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie consolidarea restaurarea și
dotarea - într-o perioadă de 47 de luni - a obiectivului de patrimoniu național
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, clădire transformată într-un
spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice.
Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Pregătirea documentaţiilor pentru încheierea contractelor de achiziție
publică de servicii și a contractelor de achiziție publică de dotări/ produse;
3. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
4. Execuția de lucrări;
5. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
6. Furnizarea de bunuri și echipamente și montajul acestora;
7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
8. Realizare audit financiar;
9. Digitizarea obiectivului de patrimoniu.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea administrativ - teritorială judeţul Buzău, proprietar al
imobilului, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, administrator al
imobilului;
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- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de
carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare
destinaţiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii
de turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim
748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al IIlea an de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare
al investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condiţiile
unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate şi
administrativ.
Beneficiari indirecţi:
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele
investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universități, mediul
ONG etc.);
- Cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru
promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 – 11.02.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
4. „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII DERMATO VENERICE –
COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS
110704
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor.
Valoare proiect: 2.208.856,83 lei.
Obiectivul general – Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectivul specific – Eficientizarea energetică a clădirii Dermato
Venerice, compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului;
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8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul
investiției.
Beneficiari direcţi:
- UAT Judeţul Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei
financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are responsabilitatea
de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator
al investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o ingrijitoare care
beneficiază de condiţii de lucru îmbunătăţite;
- 553 pacienţi internaţi care beneficiază de condiţii de spitalizare
îmbunătăţite;
Beneficiari indirecţi:
- Personalul administrativ responsabil de funcţionarea reţelei termice din
cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură modernizată,
funcţională care va necesita mai puţine lucrări de întreţinere şi reparaţii;
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistenţă medicală din teritoriu; Aparţinătorii pacienţilor spitalizaţi în cadrul
Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău;
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție
exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secție exterioară a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 18.04.2018-30.06.2021
Stadiul proiectului: În implementare.
5. „MODERNIZARE DJ 203K, KM 38+000 - 75+000, MARĂCINENI –
PODU MUNCII, JUDEȚUL BUZĂU”. SMIS 124872
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 6
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale,
Componenta 1-POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE NE,SE,SM,V
Valoare proiect: 91.251.371,48 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson
de 32,875 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în
zona Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI;
2. Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT;
3. Execuție lucrări;
4. Dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Auditul proiectului.
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Beneficiari direcți:
- 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca,
Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbatute de tronsonul
de drumul de interes regional modernizat, datorită economiei de timp și
scăderii consumului de combustibil, îmbunătățirii condițiilor de trafic și
scăderii cheltuielilor de întreținere a autovehiculelor, reducerii numărului de
accidente și a gradului de poluare a mediului;
- agenții economici care își desfășoară activitatea în unitățile
administrativ
- teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;
- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al
finanțării nerambursabile;
- comunele Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă ca
beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate
în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de
interes regional respectiv.
Beneficiari indirecți:
- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din
zona, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță sporite în trafic,
vor face economii de timp și combustibil;
- muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită de
modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv;
- întreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie
2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul
populației județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest
traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea.
Durata de implementare a proiectului: 24.10.2018 – 31.12.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
6. „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ BUZĂU CSEI”. SMIS 117684.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor.
Valoare proiect: 3.181.081,69 lei.
Obiectivul general: Creşterea eficienţei energetice în clădirile
rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri mari.
Obiectivul specific: Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă Buzău.
Activitățile principale:
1. Lucrări de construcții și instalații pentru creșterea eficienței
energetice:
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
termosistem la fațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cu tâmplărie
performantă energetic, desfacerea straturilor existente de termoizolație și
refacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, placarea soclului;
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- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale cu
baterii sanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele mai
performante, montarea capurilor thermostat la radiatoare;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice
și/sau termice pentru consum propriu: montarea unui sistem alcătuit din
panouri solare pentru producerea apei calde de consum;
- lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:
montarea surselor de iluminat cu leduri și a instalației aferente, înlocuirea
instalației electrice existente, montarea corpurilor de iluminat acționate de
senzori de miscare, înlocuirea tablourilor electrice;
- sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte
activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui
apometru pe conducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;
2. Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice:
- refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului de
colectare și evacuare a apelor meteorice;
- refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în
restul spațiilor existente;
- refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare
și colectarea apei pluviale;
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la
infrastructura clădirii;
- crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu
dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități
motorii);
- lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU: realizarea unei
gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montarea
centralei de alarmare la incendiu.
Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Buzău, 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10
personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de
şcolarizare îmbunătăţite.
Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care
coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi;
vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ (care participă la concursuri,
activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copii care au nevoi
speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din
ce în ce mai mare.
Durata de implementare a proiectului: 04.02.2019 – 30.11.2021
Stadiul proiectului: În implementare.
7. „EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNITĂŢII DE PRIMIRE URGENŢE A
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 119587
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 8.
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Obiectivul specific 8.2 Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei spitaliceşti de
urgenţă operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.
Valoare proiect: 22.737.365,77 lei.
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Obiectivul general - Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei ingrijirii
spitaliceşti de urgenţă.
Obiectivul specific – Creşterea accesului la servicii medicale de urgenţă
în judeţul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Furnizarea de dotări medicale și nemedicale;
6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
7. Realizare audit financiar;
8. Managementul proiectului.
Beneficiari direcţi:
- Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al
asistenţei financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are
responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator
al investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici medicină de urgență UPU-SMURD, 4 medici cu competență
medicină de urgență, 2 medici cu normă cu competența medicochirurgicală, 2
medici rezidenți de post, 76 asistenți medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri,
10 îngrijitoare, 6 registratori medicali,1 administrator, 1 secretar, 2 asistenți
sociali,1 analist-programator;
- 194 pacienți/zi.
Beneficiari indirecţi:
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistenţă medicală din teritoriu;
- Aparţinătorii pacienţilor prezentați la UPU – SMURD Buzău;
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 – 31.10.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
8. „DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”. SMIS 126730

INTEGRAT

AL

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități. Operațiunea A – Ambulatorii.
Valoare estimată proiect: 10.696.171,46 lei.
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Obiectivul general - Creșterea accesibilității și calității serviciilor de
sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, prin dotarea
corespunzătoare a ambulatoriului.
Obiectivele specifice:
- OS 1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate
Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, într-o perioadă de 24 de luni,
pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament
adecvat.
- OS 2. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul
Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin
3% în urma implemantării proiectului.
Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Informarea și publicitatea proiectului;
3. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de
Urgență Buzău;
4. Consultanță proiect.
Beneficiari direcţi:
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat)
și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale
care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes județean privind sănătatea;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener)
și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile
economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta
cerere de finanțare;
- personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de Specialitate și
Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28;
brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere);
- pacienții cabinetelor din Ambulatoriul de Specialitate ce urmează a fi
dotate (46728 pacienți în anul 2017);
- pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în
anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în
care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia.
Beneficiari indirecţi:
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistență medicală din teritoriu;
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de Specialitate și
Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul Județean de
Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apelează la serviciile
medicale furnizate de Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean
de Urgență Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 17.10.2018 – 31.05.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
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B. PROIECTE PROMOVATE
IMPLEMENTARE

ÎN ANUL 2020 ȘI ÎN CURS

DE

1. „PLANIFICARE STRATEGICĂ, SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI
OPTIMIZARE A UNOR SERVICII PENTRU CETĂȚENI, LA NIVELUL JUDEȚULUI
BUZĂU”. SMIS 136038
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi
transparente.
Valoare proiect: 3.872.633.00 lei.
Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Obiectivul general - Implementarea de măsuri care vizează
îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din
perspectiva backoffice și front-office, optimizarea proceselor orientate către
cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat
de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin
investiții integrate și complementare conform CP13/2019.
Obiectivul specific:
- OS 1: Implementarea unor mecanisme și proceduri standard
(elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021 - 2027,
Plan strategic instituțional 2021 – 2022, pentru a crește eficiența acțiunilor
administrative la nivelul Județului;
- OS 2: Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat
ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației
pentru cetățenii Județului Buzău prin portal servicii electronice, platforma
software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație management
documente; Aplicație de Arhivare electronică cu componenta digitizare și
arhivare documente.
- OS 3: Instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT
Județul Buzău și al instituțiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex.
planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare,
elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul
administrației publice locale, etc).
Activitățile principale:
1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic cu multiple
funcționalități pentru susținerea de măsuri de simplificare front-office și backoffice, prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor și acces
online la serviciile gestionate partajat de către Consiliul Județean Buzău:
a) Portalul de servicii electronice, permite cetățenilor o interacțiune online cu autoritatea publică locală prin intermediul serviciilor electronice puse la
dispoziție.
b) Platforma software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS
componenta Front Office. Soluția informatică va pune la dispoziția factorilor
interesați “Harta inteligentă a Județului Buzău” ce va permite poziționarea
geospațială a: obiectivelor de investiții, culturale și turistice; drumurilor
județene cu toate informațiile aferente; infrastructurii rutiere clasificată,
socială, turistică, culturală și de mediu.
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c) Aplicația management documente - componenta Back Office , se va
asigura funcționalitățile specifice managementului documentelor în format
electronic.
2.Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Buzău.
În cadrul instituției este necesară dezvoltarea acestei soluții informatice
integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a documentelor, pentru
crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice.
Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Buzău
contribuie la simplificarea procedurilor administrative la nivel local, este o
masură de tip back-office, cu caracter general, creată și implementată în
concordanță cu documentul „Planul integrat pentru simplificarea procedurilor
administrative aplicabile cetățenilor”.
Activitatea va fi realizată prin achiziționarea unui serviciu specializat care
va oferi următoarele servicii: scanarea documentelor, indexarea/extragerea
datelor relevante, organizarea acestora pentru acces automat în baza de date,
așa cum este cerut de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicată,
licența soft și servicii dezvoltare și implementare, customizare și configurare
soft conform specificului de activitate, etc.
Prin intermediul acestei aplicații se vor asigura funcționalitățile necesare
gestionării și manipulării arhivei electronice. Fondul arhivei electronice va
cuprinde atât documentele existente în format electronic la nivelul instituției
cât și pe cele obținute prin operațiunile de retro-digitalizare a documentelor în
format analogic (pe hârtie).
3. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru un nou orizont de
timp 2021 – 2027,
4. Elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021 – 2022,
5. Îmbunătățirea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul UAT
Județul Buzău în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv
- 138 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate pe teme de
interes (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale,
fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor
la nivelul administrației publice locale, etc).
Beneficiari direcţi: Unitatea Administrativ Teritorială Buzău, reprezentat
de 138 persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău și
din instituțiile aflate sub autoritatea sa. Aceste persoane vor participa la
activitățile de formare organizate în cadrul proiectului.
Beneficiari indirecţi: Beneficiari indirecți, beneficiari ai soluției
informatice specifice implementate, sunt angajații instituției, cei din instituțiile
din subordine, respectiv: Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia
Copilului Buzău, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău, Teatrul
”George Ciprian” Buzău, Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Județeană ”Vasile
Voiculescu” Buzău, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, precum și
instituțiile publice, cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, în calitate
de solicitanți ai programelor de investiții.
Durata de implementare a proiectului: 18.05.2020 – 17.06.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
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2. „ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI DE PROTECȚIE
MEDICALĂ PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU PENTRU
GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19”. SMIS 138373
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 Axa Prioritară
9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19;
Valoare totala: 809.356,97 lei.
Obiectiv general: Consolidarea capacității de răspuns în timp util și
eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19.
Obiectivul specific: Consolidarea capacității de reacție a Spitalului
Județean de Urgență Buzău la criza de sănătate publică provocată de
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Activitățile principale: A.1.1 Achiziționarea și predarea aparaturii,
echipamentelor, dispozitivelor medicale și a echipamentelor medicale de
protectie pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău; Managementul
proiectului; Auditul proiectului; Informarea și publicitatea proiectului.
Beneficiari direcți: Spitalul Județean de Urgență Buzău (și secțiile
exterioare acestuia) care beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente
medicale și de protecție medicală; echipamente necesare combaterii și
limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2;
- personalul medical angajat în cadrul SJU (și în secțiile exterioare
acestuia), prin dotarea cu echipamente strict necesare pentru combaterea
virusului SARS-CoV-2.
- pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor
medicale la care au acces în cadrul SJU și în cadrul secțiilor exterioare
acestuia, în contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2.
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
3. „ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DE PROTECȚIE
PENTRU PERSONALUL ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ FURNIZATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI DIN BUZĂU PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE
COVID-19”. SMIS 139506
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,
Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19; cod SMIS 2014+ 139506
Valoare: 13.970.066,23 lei.
Obiectiv general: Consolidarea capacității de răspuns în timp util și
eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19.
Obiectivul specific: Consolidarea capacității de reacție a Direcției
Generale de Protecție Socială Buzău la criza de sănătate publică provocată de
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
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Activitățile principale:
1. Decontarea de către Județul Buzău a costurilor echipamentelor
medicale de protecție achiziționate pentru DGASPC Buzău până la depunerea
cererii de finanțare;
2. Achiziționarea de către Județul Buzău de echipamente medicale de
protecție pentru DGASPC Buzău după depunerea cererii de finanțare;
3. Decontarea de către DGASPC Buzău a costurilor materialelor și
echipamentelor de protecție și a produselor de dezinfecție achizitionate până
la depunerea cererii de finanțare; Managementul proiectului; Auditul
proiectului; Informarea și publicitatea proiectului.
Beneficiari direcți:
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău care
beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente medicale și de protecție
medicală; echipamente necesare combaterii și limitării răspândirii virusului
SARS-CoV-2;
- personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Buzău;
- persoanele vulnerabile din județ care beneficiază de servicii publice de
asistență socială în structurile rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Buzău.
Stadiu: în implementare.
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
C. PROIECTE PROMOVATE ȘI ÎN CURS DE EVALUARE
1. „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN
INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 48” SMIS 139935
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ
3: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice.
Valoare proiect: 9.578.601,24 lei.
Obiectivul general: Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectivul specific: Eficientizare energetică a clădirii administrative C3
din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, Bd. N. Bălcescu, Nr.48.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
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7. Managementul proiectului;
8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul
investiției.
Beneficiari direcţi: UAT-Județul Buzău, în calitate de proprietar și
solicitant/beneficiar al finanțării nerambursabile; - 179 persoane din aparatul
de specialitate al Consiliului Județean Buzău, (conform prevederilor DALI
referitoare la gradul maxim de ocupare al spațiilor eficientizate energetic) care beneficiază în mod direct de condiții corespunzătoare de desfășurare a
activității.
Beneficiari indirecţi: autoritățile și instituțiile publice județene care
colaborează/interacționează cu UAT Județul Buzău – consilii locale, primării
etc., 432.054 cetățeni ai județului Buzău, care beneficiează de o calitate
crescută a serviciilor asigurate de administrația publică județeană.
Durata de implementare a proiectului: 48 luni.
Stadiul proiectului: Depus la data de 07.08.2020
2. „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE
PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE
DOMENIILE: INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN, INCLUSIV
VARIANTE OCOLITOARE ȘI/SAU DRUMURI DE LEGĂTURĂ, INFRASTRUCTURĂ
ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU
CU POTENȚIAL TURISTIC, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE (TABERE
ȘCOLARE)”
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014 – 2020.
Axa prioritară 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind
aceste fonduri.
Valoare proiect: 1.409.198,00 lei.
Obiectivul general constă în pregătirea de proiecte mature pentru
perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud-Est.
Obiectivul specific: Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti
documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Sud-Est pentru proiectele
aferente perioadei de programare 2021 – 2027 pe domeniile: centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare); infrastructura și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic; infrastructura
rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.
Activitățile principale:
- managementul proiectului;
- informare și publicitate;
- pregătirea de proiecte în vederea finanțării din perioada de
programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
Beneficiari direcţi:
- UAT-uri de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- MTS.
Beneficiari indirecţi:
- populația de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- turiștii;
- elevii de pe întreg teritoriul României.
Durata de implementare a proiectului: 18 luni.
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Stadiul proiectului: în evaluare (cerere de finanţare depusă la data de
30.11.2020).
3. ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNELE SMEENI-SATELE APARȚINĂTOARE ALBEȘTI, BĂLAIA, CĂLȚUNA,
MOISICA, SMEENI, UDAȚI-LUCIENI ȘI UDAȚI-MÂNZU ȘI GHERĂSENI SATELE APARȚINĂTOARE - GHERĂSENI ȘI SUDIȚI, JUDEȚUL BUZĂU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020 AXA
PRIORITARĂ 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei
electrice și gazelor naturale.
OBIECTIV SPECIFIC 8.2, Cod Apel POIM/859/8/2/: Creșterea gradului
de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu
alte state vecine.
Valoare proiect: 33.771.492,60 lei.
Obiectivul general: Realizarea unei investiții durabile din punct de
vedere economic, urbanistic și social la nivelul localităților Smeeni și
Gherăseni, care va fi integrată ulterior în infrastructura existentă și corelată
direct cu investițiile viitoare.
Obiectivul specific: Realizarea unui sistem modern și eficient de
distribuție de gaze naturale în Comunele Smeeni și Gherăseni din Județul
Buzău, prin crearea a 88,45 km de rețea inteligentă, însemnând creșterea cu
0,156% (88,45 km/56.694km) a nivelului de funcționalitate inteligentă a
infrastructurii de distribuție de gaze naturale.
Activitățile principale: etapa proiectare, studii, licitații (anul 2021),
etapa de construcție (anul 2022 – anul 2023), etapa de operare (anul 2024 –
anul 2040), astfel:
1. Pregătirea cererii de finanțare (29.08.2019 - 28.02.2021);
2. Proiectare și execuție rețea gaze (01.04 - 30.09.2023);
2.1. Achiziție proiectare și execuție (01.04 - 30.09.2021);
2.2. Realizare proiect tehnic și Obținerea Autorizației de Construire
(01.10.2021 - 31.01.2022);
2.3. Execuție lucrări (01.02.2022 - 30.09.2023);
2.4. Asistență tehnică din partea Proiectantului (01.02.2022 30.09.2023);
3. Verificarea tehnică a proiectării (01.10.2021 - 31.01.2022);
3.1. Verificarea tehnică a proiectării (01.10.2021 - 31.01.2022);
4. Dirigenție de șantier (06.2021 - 09.2023);
4.1. Achiziție servicii de dirigenție de șantier (06 - 09.2021);
4.2. Dirigenție de șantier (10.2021 - 09.2023);
5. Informarea și publicitatea proiectului (01.04.2021 - 30.11.2023);
5.1.Achiziția serviciilor de informare și publicitate (01.0420.04.2021);
5.2.Informarea
și
publicitatea
proiectului
(21.04.2021
30.11.2023);
6. Auditul financiar al proiectului (01.04.2021 - 11.2023);
6.1. Achiziția serviciului de audit financiar extern (01.04 30.04.2021);
6.2. Auditul financiar extern al proietului (05.2021 - 11.2023);
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7. Managementul proiectului (01.03.2021 - 30.11.2023);
7.1. Managementul proiectului (01.03.2021 - 30.11.2023);
8. Delegarea serviciului de operare a rețelei de gaze (01.07.2023 30.11.2023);
8.1. Delegarea serviciului de operare a rețelei de gaze (01.07. 30.11.2023).
Beneficiari direcţi: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ
BUZĂU 2020, în calitate de Aplicant, respectiv persoanele rezidente din cele
două comune limitrofe Smeeni și Gherăseni, împreună cu satele aparținătoare
ale acestora, respectiv 10.541 de persoane rezidente în 3.515 gospodării,
toate instituțiile publice, social-culturale și de interes local din cele două UATuri care vor beneficia de 54 instalații de utilizare gaze naturale, respectiv 42
instituții publice din Smeeni și 12 instituții publice din Gherăseni, în calitate de
beneficiari direcți.
Beneficiari indirecţi: populatia la nivelul teritoriului național, având în
vedere faptul că proiectul, alături de alte inițiative, contribuie la ameliorarea
condițiilor de viață și îmbunătățirea accesului populației la sevicii de distribuție
gaze naturale.
Durata de implementare a proiectului: 24 luni.
Stadiul proiectului: Depus la data de 31.12.2020.
5. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială, în anul
2020 au fost înregistrate 192 cereri de certificate de urbanism.
Dintre acestea: 9 cereri de certificate de urbanism au fost înregistrate la
avize de structură; 2 certificate de urbanism înregistrate în anul 2020 au avut
taxa achitată în anul 2021; beneficiarii au renunţat la 6 cereri certificate de
urbanism; 32 cereri certificate de urbanism au fost restituite; 1 cerere
certificat de urbanism emis în anul 2020, pentru care se aşteaptă plata în anul
2021.
Dintre cele 142 de certificate de urbanism eliberate, 42 sunt scutite de
taxă. Pentru 100 de certificate de urbanism s-a încasat suma de 6.528 lei,
totodată fiind prelungite un număr de 14 certificate de urbanism pentru care
s-a încasat suma de 170 lei.
Au fost înregistrate 82 cereri autorizaţii de construire/desfiinţare după
cum urmează:
- 10 cereri pentru autorizaţii de construire au fost restituite;
- 2 cereri autorizaţii de construire au fost înregistrate la avize de
structură;
- 1 cerere autorizaţie de construire a fost anulată;
- 6 cereri autorizaţii de construire/desfiinţare sunt în lucru.
Din cele 63 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate:
- 26 autorizaţii de construire/desfiinţare sunt scutite de taxă conform art.
476 din Legea nr. 227/2015;
- 37 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate pentru investiţii private.
În total s-a încasat suma de 182.004,52 lei.
S-au prelungit 5 autorizaţii de construire/desfiinţare şi s-a încasat suma
totală de 470,6 lei.
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REGULARIZĂRI DE TAXE AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE 2020
S-au încheiat 67 procese verbale de recepţie în anul 2020.
Total lei încasaţi taxă regularizare = 27.336,54 lei
Referitor la Disciplina în construcţii au fost primite 14 reclamaţii care au
fost soluţionate în totalitate și au fost încheiate 3 procese-verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor în valoare de 12.000 lei.
Din cauza stărilor de urgenţă şi de alertă în contextul pandemiei SARS
COV-2 nu s-au efectuat acţiuni de control şi monitorizare organizate pentru
verificarea respectării disciplinei în construcţii.
S-au eliberat 238 avize de structură la certificate de urbanism, din care:
- 98 avize de structură la certificate de urbanism sunt scutite de taxă
conform art. 476 din Legea nr. 227/2015;
- 140 avize de structură la certificate de urbanism eliberate pentru
investiţii private, fiind încasată suma totală de 2.800 lei.
S-au eliberat 140 avize de structură la autorizaţii de construire, iar
suma totală încasată pentru acestea este de 3.900 lei.
Pe tot parcursul anului 2020 au fost 11 şedinţe privind activitatea
Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
S-au eliberat 17 avize ale Arhitectului şef.
Nu a fost percepută nicio taxă conform Hotărârii Consiliului Județean
Buzău nr. 256/2016.
S-au eliberat 17 avize de oportunitate fiind încasată suma de 680 lei.
În anul 2020 patru unităţi administrative-teritoriale au încheiat convenţii
de colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău. Două U.A.T.-uri au încheiat
convenţie de prestări servicii - Anexa I, care au în aparatul de specialitate
angajaţi funcţionari cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor și două U.A.T.-uri au încheiat
convenţie de prestări servicii - Anexa II, care nu au constituite structuri de
specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi
autorizării executării lucrărilor.
S-a transmis lunar la Inspectoratul judeţean în Construcţii Buzău –
Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor de construcţii
situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare Direcţia economică şi Serviciul de informatică.
6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN
În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
funcţionează Biroul de Audit Public Intern care exercită activitatea de audit
intern la nivelul autorităţii judeţene şi la instituţiile şi serviciile publice ce
funcţionează sub autoritatea sa și care nu au înființate compartimente de
audit public intern distincte.
Biroul de Audit Public Intern are scopul de a furniza managementului
instituției publice o asigurare rezonabilă şi obiectivă asupra eficienţei şi
eficacităţii sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului
şi a proceselor de administrare.
Planul anual de audit public intern pe anul 2020 a fost aprobat cu
Dispoziţia nr. 394/13.12.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău.
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În conformitate cu acesta, în anul 2020 au fost planificate la Consiliul
Judeţean Buzău un număr de 18 misiuni de asigurare. Pe parcursul anului
2020 a existat o modificare a planului anual de audit public intern ca urmare a
situației provocate de declanșarea Pandemiei COVID 19. Astfel, planul anual
de audit public pe anul 2020 a cuprins un număr de 13 misiuni de asigurare
efectuate atât în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Buzău, cât şi la entităţile aflate sub autoritatea acestuia, care nu au
compartiment de audit încorporat în structura lor.
Conform referatului de justificare care a însoţit proiectul planului anual
de audit întocmit la nivelul Consiliului judeţean, selectarea misiunilor care au
făcut parte din plan s-a realizat respectând următoarele cerinţe legale:
evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi, sugestiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean, numărul entităţilor publice de sub autoritatea
ordonatorului principal de credite, resursele de audit disponibile, respectarea
periodicităţii în auditare şi tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate.
Nu au fost solicitări din partea Curţii de Conturi privind efectuarea unei
anumite misiuni de audit public intern.
În anul 2020 au fost efectuate 13 misiuni de audit public intern,
realizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean și la alte
entități subordonate acestuia, astfel:
• 7 misiuni de asigurare în domeniul financiar-contabil;
• 2 misiuni de asigurare în domeniul resurse umane;
• 2 misiuni de asigurare în domeniul inventarierii;
• 1 misiune de asigurare în domeniul achizițiilor publice;
• 1 misiunie de asigurare în domeniul funcţiilor specifice entităţii.
Misiunile de audit public intern au avut scopul de a furniza
managementului o asigurare rezonabilă și obiectivă asupra eficienței și
eficacității sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului
și a proceselor de administrare.
Recomandările emise de către auditori în rapoartele de audit au fost
fezabile şi economice, dar şi cu un caracter de anticipare şi, pe această bază,
unul de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la
nivelul structurilor auditate. Au fost întocmite planuri de acţiune şi calendare
de implementare a recomandărilor, în care s-au stabilit termene şi persoane
responsabile, iar rapoartele de audit au fost aprobate de către ordonatorul
principal de credite.
Auditarea cheltuielilor fondurilor alocate de la bugetul județului
în anul 2020 instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea Consiliului
Județean Buzău
Conform Planului de audit public intern pe anul 2020, s-au efectuat 7
misiuni de audit privind activitatea financiar-contabilă, fără a se constata
deficiențe majore în activitatea instituțiilor auditate, principalele constatări și
recomandări fiind:
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A. Principalele constatări:
➢ Proceduri operaționale neactualizate în funcție de ultimele modificări
legislative sau în funcție de nominalizarea persoanelor responsabile.
➢ Deficiențe identificate legate de procesul de implementare al sistemului
de control intern managerial.
➢ Deficiențe identificate în procesul de inventariere anuală a bunurilor şi
valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau
fizice.
B. Principalele recomandări:
➢ Elaborarea și/sau actualizarea procedurilor operaționale pentru toate
activitățile desfășurate și desemnarea unui persoane responsabile cu
elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaționale.
➢ Implementarea
dispozițiilor
Ordinul
Secretariatului
General
al
Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
➢ Elaborarea graficului de efectuare a inventarierii bunurilor culturale
astfel încât să fie corelat cu datele din decizia de inventariere.
În continuare, este de menționat faptul că eforturile echipei de audit
s-au concentrat și pe realizarea de verificări privind activitatea de achiziții
publice, principalele aspecte identificate fiind:
A. Principalele constatări:
➢ Proceduri operaționale neactualizate în funcție de ultimele modificări
legislative sau în funcție de nominalizarea persoanelor responsabile.
➢ Deficiențe identificate legate de procesul de implementare al sistemului
de control intern managerial.
B. Principalele recomandări:
➢ Reactualizarea unor proceduri în funcție de legislația în vigoare și de
persoanele răspunzătoare cu atribuții existente în instituție.
Auditul face eforturi de conştientizare a importanţei procesului de
gestionare a riscurilor, care să ofere conducerii o abordare eficace a riscurilor
şi posibilităţilor de administrare a acestora, precum și o imagine reală a
gradului de expunere la disfuncționalități pentru fiecare entitate în parte. Prin
ansamblul acțiunilor întreprinse, colectivul biroului de audit public intern
încearcă să îndeplinească următoarele obiective:
➢ să asigure o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului;
➢ să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și
procedurile existente;
➢ să asigure o evidență contabilă și un management informatic fiabile și
corecte;
➢ să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiilor;
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➢ să îndrume entitatea publică (atât în ansamblu), cât și structurile sale
prin intermediul opiniilor și recomandărilor formulate.
Astfel, rolul auditului public intern este de a contribui la buna și efectiva
gestiune a fondurilor publice, aducând ca aport promovarea unei culturi
privind realizarea unui management efectiv și eficient în cadrul entității
publice iar misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita
sistemele de control ale entității publice în scopul de a evalua eficacitatea și
performanța structurilor funcționale în implementarea politicilor, programelor
și acțiunilor în vederea îmbunătățirii permanente a acestora.
Pe parcursul anului 2020 impactul rezultatelor misiunilor de audit public
intern a condus la îmbunătățirea culturii organizației, a asigurat conducerea
de vârf cu informații concludente, cu o opinie independentă privind atingerea
rezultatelor dorite și gestionarea resurselor utilizate. Mai mult, a identificat
măsuri de îmbunătățire a performanțelor entităților publice auditate și a
optimizării utilizării resurselor disponibile.
7. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
În anul 2020 conducerea Consiliului Județean Buzău a organizat,
controlat şi alocat resursele necesare pentru transpunerea în practică a
politicii şi a obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. Acoperirea cerinţelor
impuse de legislația în vigoare şi de standardul SR EN ISO 9001:2015 a
reprezentat activitatea de baza a compartimentului, reflectată în revizia
documentaţiei existente, identificarea, elaborarea şi gestionarea de informaţii
documentate.
Auditul de supraveghere 2 al Sistemului de Management al Calităţii, în
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2015 efectuat de organismul de
supraveghere SRAC, a concluzionat:
- Funcţiile de conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în
procesul de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a SMC şi a creşterii
performanţei generale;
- Au fost determinate procesele necesare sistemului de management şi
acestea sunt aplicate în organizaţie;
- Întregul personal este conştientizat cu privire la necesitatea aplicării
SMC şi la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizaţie, cât
şi pentru fiecare angajat;
- Conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în
condiţii de eficacitate a SMC, un mediu corespunzător pentru operarea
proceselor, este preocupată de respectarea partenerilor comunităţii şi a
propriilor angajaţi;
- SMC aplicat de Consiliul Județean Buzău este descris, implementat
corespunzător conform cerinţelor standardului de referinţă şi este eficace, iar
domeniul de certificare este adecvat activităţii desfăşurate de organizaţie.
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Capacitatea sistemului de management de a satisface cerinţele
aplicabile şi de a obţine rezultatele aşteptate a fost demonstrată în timpul
auditului de supraveghere 2, iar procesele de audit intern şi analiză de
management din organizaţie sunt eficace.
Cu ocazia auditului de supraveghere 2, au fost identificate cinci domenii
de îmbunătăţire, pentru care s-au stabilit responsabilii şi termenele de
realizare.
Consiliul Judeţean Buzău, prin structura Compartiment calitate,
informaţii clasificate şi protecţia datelor cu caracter personal (Segment
Management al Calităţii) din aparatul de specialitate a realizat:
- Revizia Procedurii – Identificare riscuri şi oportunităţi precum şi revizia
riscurilor SMC în conformitate cu procedura aplicabilă;
- revizia informaţiilor documentate în conformitate cu domeniile de
îmbunãtãţire identificate în cadrul auditului de spraveghere 2;
- pregătirea instituției pentru interfaţa cu auditorul extern – SRAC
Bucureşti, în vederea efectuării auditului de RECERTIFICARE al sistemului de
management al calităţii;
- continuarea instruirii managerilor de procese/leadership organizaţii,
privind cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015;
- urmărirea funcționării în mod eficace a sistemului de management al
calităţii;
- gestionarea procedurilor generale şi operaţionale;
- planificarea/auditarea sistemului de management al calităţii în 12
compartimente ale instituției, finalizate cu rapoarte de audit și identificarea de
oportunităţi de îmbunătăţire.
8. COMUNICAREA CU CETĂȚENII
În calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2020 am
păstrat şi am dezvoltat relaţia directă cu cetăţenii din judeţul Buzău, făcând în
acest sens deplasări în teritoriu şi având discuţii directe cu aceştia, dar şi cu
autorităţile publice locale, respectându-se normele sanitare impuse de situația
epidemiologică existentă.
În decursul anului trecut am răspuns unui număr de 146 petiții primite
de la cetățenii județului, dar și de la cetățeni din alte localități din țară.
Am acordat cetăţenilor judeţului Buzău un număr de 212 de audienţe,
principalele probleme ridicate vizând, în special:
- cereri de sprijin financiar;
- cereri privind remedierea unor drumuri şi poduri;
- cereri privind locuri de muncă;
- cereri eliberare documente din arhiva instituţiei;
- cereri solicitare interviu angajare.
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În anul 2020 au fost emise 10 dispoziţii, care au avut ca obiect
acordarea unor ajutoare de urgenţă. Majoritatea cererilor adresate Consiliului
Judeţean Buzău au avut ca obiect acordarea de ajutoare de urgenţă
persoanelor care se aflau într-o situaţie financiară precară şi care au probleme
medicale deosebite.
9. ALTE ACTIVITĂȚI
ACTIVITATEA DE REPREZENTARE JURIDICĂ
În anul 2020, pe rolul instanțelor de judecată, UAT -Județul Buzău a fost
parte într-un număr de număr de 62 de litigii.
După calitatea procesuală, UAT-Județul Buzău a fost reclamant într-un
număr de 23 de litigii și pârât într-un număr de 39 de cauze.
După obiectul cauzelor au fost înregistrate:
- 12 dosare în categoria litigiilor de muncă. Dintre acestea un număr de
10 au fost acțiuni ale Sindicatului Sanitas prin care sunt revendicate drepturi
bănești(sporuri) pentru angajații DGASPC Buzău, respinse pe fond. Un dosar
având ca obiect pretenții bănești ale angajaților Muzeului Județean Buzău, iar
unul în care avem calitatea de reclamant pentru restituirea drepturi bănești
necuvenite;
- 15 dosare având ca obiect drepturi bănești, respectiv indemnizații de
hrană și cazarmament, conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, în care
UAT - Județul Buzău a avut calitatea de pârât;
- în materia falimentului și insolvenței, UAT- Județul Buzău are calitatea
de creditor într-un număr de 3 dosare;
- un număr de 6 dosare au fost înregistrate în contencios administrativ
și au ca obiect anulare acte administrative, reclamant fiind UAT- Județul
Buzău în litigiu cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Curtea de Conturi. Unul din
dosarele înregistrate în contencios administrative se judecă în contradictoriu
cu UAT – comuna Costești având calitatea de pârât;
- în materia plângerilor contravenționale UAT- Județul Buzău are
calitatea de petent într-un număr de 4 dosare în contradictoriu cu CESTRIN și
Curtea de Conturi;
- tot în anul 2020, au fost formulate de UAT-Județul Buzău un număr de
3 plângeri împotriva încheierilor de carte funciară în contradictoriu cu OCPI
Buzău;
- 4 contestații au fost formulate în cursul procedurilor de achiziții
publice, una în fața CNSC, iar celelalte trei inclusiv pe rolul instanței de
judecată;
- la Curtea de arbitraj se află în curs de soluționare o Cerere de
arbitrare având ca obiect pretenții, iar UAT- Județul Buzău are calitatea de
pârât;
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- restul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2020 se
circumscriu unor materii diverse după cum urmează: acțiune în constatare,
anulare certificat constatator, răspundere civilă delictuală, răspundere civilă
contractuală, obligația de a face.
Menționăm că din totalul celor 61 de dosare instrumentate în anul 2020,
soluțiile au fost favorabile pentru UAT- Județul Buzău într-un număr de 19
cauze, în 22 de cauze privind drepturilor tinerilor cu handicap soluțiile au fost
în favoarea acestora (punct de vedere însușit și de Consiliul județean),
celelalte cauze fiind în curs de soluționare.
GESTIONAREA RESURSELOR UMNANE
Pe acest segment, doresc să punctez inițiativa de înființare a funcției
contractuale de conducere Administrator public (Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr. 174/2020) căruia, în baza contractului de management,
i-am delegat coordonarea directă pentru amenajarea teritoriului și urbanism,
Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Serviciul achiziții
publice și contracte, precum și coordonarea/monitorizarea activității Societății
„Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
În baza prevederilor Codului administrativ, s-au actualizat organigrama
și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Buzău, dar și pentru instituțiile aflate sub autoritatea acestuia.
Pentru asigurarea necesarului de personal pe diverse segmente, dar și
pentru promovarea în carieră a personalului existent, s-au desfășurat un
concurs de recrutare, fiind ocupată o funcție contractuală de conducere și
două examene de promovare în grad profesional superior a funcționarilor
publici, promovând un număr de 13 funcționari publici de exeuție.
De asemenea, au fost avizate proceduri de inițiere a concursurilor de
recrutare de personal, atât în instituțiile publice aflate sub autoritatea
Consiliului județean, dar și pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău.
A fost evaluată activitatea managerilor instituțiilor de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Județean, în urma căreia s-a asigurat continuitatea
activității acestora în cadrul acualelor contracte de management.
A fost aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, Planul anual de
perfecționare a pregătirii profesionale, dar, având în vedere condițiile impuse
de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, s-a pus accent
pe autoperfecționare.
Au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea în bune condiții a
activiții Spitalului Județean de Urgență Buzău în condițiile impuse de
panndemia de Covid-19 pentru asigurarea de personal de specialitate, pe
durată determinată sau nedeterminată, potrivit prederilor legislației în
domeniu.
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În ceea ce privește salarizarea personalului au fost respectate
prevederile legale atât la nivelul aparatului Consiliului Județean Buzău, cât și
al instituțiilor subordonate și Spitalului Județean de Urgență Buzău.
În cursul anului 2020 au fost achiziționate și distribuite personalului din
aparatul Consiliului Județean Buzău vouchere de vacanță pentru perioada
ianuarie – decembrie 2020, valabilitatea acestora fiind ultima prelungită până
în anul 2021 prin act normativ.
Precizez ca pe segmentul de resurse umane și salarizare, au fost
întocmite și comunicate situațiile centralizatoare/documentele prevăzute
legislație în competența de verificare și monitorizare a unor instituții centrale.

INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE JUDEȚENE
În cursul anului 2020, pe website-ul oficial al Consiliului Județean Buzău
www.cjbuzau.ro au fost create noi secțiuni: ATRACȚII TURISTICE, AGENDA
CONDUCERII, PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI
MASTERPLAN SISTEM DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BUZĂU.
În anul 2020, pe website-ul oficial al Consiliului Județean Buzău
www.cjbuzau.ro au fost prelucrate în vederea publicării și au fost publicate:
- anunțuri publice – 78 materiale;
- rapoarte de activitate pentru anul 2019 ale consilierilor județeni, ale
autorității publice județene – 34 materiale;
- declarații de avere și de interese – funcționarii publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Buzău – 167 materiale;
- declarații de avere și de interese – Consilieri județeni – 33 materiale;
- declarații de avere și de interese – funcții de conducere ale instituțiilor
subordinate – 15 materiale:
- ședințele Consiliului Județean Buzău - 18 ședințe
- 230 proiecte de hotărâri
- 228 hotărâri cu mențiuni
- în secțiunea Monitorul Oficial al Județului Buzău au fost publicate
materiale conform Codului Administrativ: 230 proiecte de hotărâri, 228
hotărâri, 335 proiecte de dispoziții ale Președintelui și 335 dispoziții ale
Președintelui;
- rapoarte de monitorizare ale proiectelor în implementare – 103
materiale;
- oportunități regionale și europene – 164 materiale;
- certificate de urbanism și autorizații de construire – 12 materiale;
- informații publice – achiziții publice – 15 materiale;
- actualizare date contact UAT-uri din județul Buzău – 87 articole;
- în secțiunea Atracții Turistice – 28 materiale foto și video;
- în secțiunea Agenda Conducerii – 90 materiale;
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- în secțiunea Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Masterplan;
- Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Buzău – 5 materiale.
Permanent se face întreţinerea website-ului instituţiei; la sfârşitul anului
2020 numărul vizitatorilor și a vizitelor pe site era de 1.258.319/365 zile,
ceea ce duce la o medie zilnică de 3447 vizitatori și vizite, în creștere față de
anii precedenți, ceea ce denotă sporirea interesului cetăţenilor şi investitorilor
pentru problemele comunităţii judeţene. Domeniile de mai mare interes
pentru vizitatori: proiectele de hotărâri şi hotărârile adoptate de Consiliul
judeţean, anunţuri de proiecte — europene sau interne, atracții turistice,
aparatul de specialitate, etc.
Volumul corespondenţei electronice:
- mesaje transmise de pe adresele de e-mail oficiale ale Consiliului
Județean Buzău – 287 mesaje
- pe majoritatea conturilor de e-mail instalate în domeniul cjbuzau.ro
este de aproximativ 75 de mesaje zilnic, din care circa 20 trec pe fluxurile
interne prin Registratură.

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNIUNII NAȚIONALE A
CONSILIILOR JUDEȚENE
În calitate de vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene
din România (UNCJR) am desfăşurat o activitate susţinută în ceea ce priveşte
iniţiativa legislativă, contribuind la îmbunătăţirea propunerilor legislative şi la
modificarea punctuală a unor prevederi din proiectele de legi sau alte acte
normative transmise spre consultare către Consiliul Județean Buzău.
PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI
De aplicabilitatea acestui Program național beneficiază elevii din clasele
I – VIII dar și preșcolarii din învățământul de stat și privat.
Pentru anul şcolar 2019 – 2020, în judeţul Buzău, au fost încheiate
contracte de furnizare a produselor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
640/2017 și au beneficiat de Programul pentru școli al României în perioada
2017 – 2023 un număr aproximativ de 42.800 elevi şi preşcolari.
Produsele distribuite elevilor şi preşcolarilor au fost:
- mere cu o greutate de minim 100 gr/buc (două zile pe săptămână);
- produse lactate: lapte pasteurizat şi lapte UHT şi iaurt, în ambalaje de
200 ml/125 gr/unitate (trei zile pe săptămână);
- produse de panificaţie: corn/biscuiţi în ambalaje de 80 gr/unitate (cinci
zile pe săptămână).
În anul 2020 în cotinuare, acest Program a fost și este adaptat
scenariilor de desfășurare a cursurilor pentru perioada de pandemie.
*
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Ca o concluzie finală, prin specificul nedorit al anului 2020, autoritățile
deliberative și executive au trebuit să răspundă unei adevărate provocări în
ceea ce privește adoptarea modalităților concrete de exercitare a
competențelor în condiții de stare de urgență și alertă.
Din acest punct de vedere, pot să afirm, cu responsabilitate, că am
urmărit în egală măsuri și limitarea și diminuarea efectelor pandemiei cu
privire la derularea investițiilor dar și protecția funcționarilor din aparatul
Consiliului Județean Buzău, a cetățenilor și partenerilor instituționali.
Exercitarea unui nou mandat de Președinte al Consiliului Județean
Buzău (2020-2024) are premisa asigurării continuității de viziune și politici
publice.
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