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                                   pe  anul  2013 
 

                                                         Consilier Barbu Ion 
 

          În anul 2013 activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei 

de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi 

turism şi în plenul şedinţelor Consiliului local municipal 

Buzău a fost în conformitate cu obligaţiile şi drepturile 

stabilite de Legea 393/2004 şi prevederile O.G. nr.35/2002 cu 

modificările şi completările din Legea 673/2002 . 

      Activitatea de consilier municipal s-a desfăşurat pe 3 

planuri prioritare : 

 1. Ca membru în comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului ; 

 2. În plenul şedinţelor Consiliului local municipal Buzău ; 

 3. În relaţia cu cetăţenii . 

        1. În comisia de urbanism împreună cu ceilalţi membrii ai 

comisiei am analizat în şedinţele bilunare ale comisiei şi de 

câte ori a fost necesar să se întrunească comisia, documentele 

puse la dispoziţie privitoare la solicitările adresate de 

persoanele juridice şi fizice pentru certificate de urbanism şi 

PUZ-uri, alte solicitări ce vizau ocuparea domeniului public . 

        Comisia şi-a spus punctul de vedere cu votul majorităţii 

membrilor săi pentru solicitări ce au vizat : 

 -certificate de urbanism şi PUZ-uri ; 

 -terase sezoniere ; 

 -amplasarea de panouri mobile ; 

 -amplasarea de bannere publicitare ; 

 -extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canal ; 

 -modernizarea reţelei de alimentare cu energie electrică ; 

 -extinderea reţelei de gaze ; 

 -etc . 



        În comisie am avut vot împotriva unor solicitări ce,din 

punctul meu de vedere,încălcau drepturile cetăţeneşti (terase 

sezoniere amplasate pe trotuare) şi de asemenea am fost 

împotriva unor solicitări ce vizau ocuparea domeniului public 

pe perioade lungi fără temei legal . 

         2. În plenul şedinţelor Consiliului local municipal Buzău 

am avut o prezenţă activă,atrăgând atenţia asupra modului în 

care este gestionat şi cheltuit banul public,asupra modului în 

care societăţile subordonate Consiliului local municipal prin 

consiliile de administraţie răspund intereselor cetăţenilor 

(TransBus , Urbis , Prestcom) . 

      M-am opus cu vehemenţă atât în plenul şedinţelor 

Consiliului local municipal Buzău cât şi prin mijloacele de 

informare (mass-media) direcţionării incorecte a surselor 

bugetare. Prevederi bugetare discriminatorii în favoarea 

infrastructurii cartierului „Orizont” şi fântânei arteziene din 

faţa hotelului „Pietroasa” . 

         Am avut în vedere ca prin votul meu şi al celorlalţi 

colegi din partidele de opoziţie să blocăm promovarea onor 

hotărâri care,din punctul nostru de vedere,nu răspundeau 

intereselor cetăţenilor municipiului nostru (majorarea preţului 

mc apă;majorarea preţului/persoană la gunoi; etc.) . 

         3. În relaţia cu cetăţenii : 

 -Cu sprijinul şi prin intermediul posturilor locale de 

televiziune am încercat să fac cunoscute aspecte ce ţin de 

cheltuirea banului public. 

  -Modul în care prestatorii de servicii subordonaţi consiliului 

local îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de cetăţenii municipiului . 

 -Am avut întâlniri cu cetăţeni ai oraşului ce locuiesc la bloc 

pe problematici ala asociaţiilor de proprietari .    
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