Raport de activitate
pe anul 2012
Consilier Barbu Ion
Având în vedere drepturile şi obligaţiile stabilite prin
Legea 393/2004 precum şi prevederile O.G.nr.35/2002 cu
modificările şi completările din Legea nr.673/2002 şi
analizând modul în care , în anul 2012 , m-am implicat în
activitatea Consiliului Local Municipal Buzău apreciez că am
avut o prezenţă activă atât în ceea ce priveşte participarea la
dezbaterea proiectelor de hotărâri cât şi în elaborarea unor
proiecte ce au vizat problematici de interes local .
Am avut intervenţii la dezbaterea proiectelor de buget al
Consiliului Local Municipal şi ale regiilor şi societăţilor aflate
în subordinea C.L.M.
Am avut puncte de vedere diferite decât ale majorităţii
consiliului la aprobarea bugetelor şi planurilor de măsuri ale
”Trans-Buz” , ”Urbis” şi ”R.A.M. Buzău” .
Am promovat un proiect de hotărâre ce viza eliminarea
taxei pe apa meteorică , proiect ce nu a fost aprobat de
majoritatea consiliului .
Am atras atenţia opiniei publice prin media asupra
calităţii serviciilor furnizate populaţiei de Compania de Apă
Buzău şi celelalte societăţi din subordinea Consiliului .
Alături de ceilalţi colegi din opoziţie am atras atenţia
conducerii executivului primăriei asupra modului în care este
cheltuit banul public . În şedinţele de Consiliu local când s-au
supus spre aprobare rectificările bugetare ale ”Trans-Buz” ,
”Urbis” şi Prest-com” am încercat să determin majoritatea
consiliului să se opună efectuării unor cheltuieli prea mari sau
nejustificate de către aceste societăţi .

Am votat împotriva vânzării către agenţi economici sau
persoane fizice a unor terenuri proprietate privată a
municipiului atunci când am considerat că aceste terenuri au
fost subevaluate .
Înaintea şedinţelor Consiliului Local Municipal Buzău
am studiat întotdeauna cu atenţie proiectele de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi ,în aşa fel încât prin punctele de
vedere exprimate să am şi eu o contribuţie la respectarea
legalităţii şi creşterea eficienţei C.L.M.
Ca membru al Comisiei de urbanism , m-am preocupat
ca alături de ceilalţi consilieri din această comisie să avem
decizii în perfectă legalitate , în interesul cetăţeanului
dar fără a aduce prejudicii aspectului urbanistic civilizat al
municipiului .
Deciziile comisiei au fost întotdeauna rezultatul
analizelor , al documentării şi al dezbaterilor .
Pentru a lua decizii corecte , împreună cu ceilalţi
membrii ai comisiei , am realizat deplasări în teren pentru a
cunoaşte cât mai exact amplasamentele,încadrarea solicitărilor
de intervenţii la construcţii în planul urbanistic şi asigurarea
unui aspect cât mai plăcut al zonei .
În final pot aprecia că în anul 2012 activitatea ,atât în
comisie cât şi în consiliu, am subordonat-o respectării legii ,
îndeplinirii obligaţiilor statutare şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului
Buzău .

