
 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE 

in perioada :01.01.2015 – 31.12.2015 
 

 

Prezentul raport de activitate este intocmit in conformitate cu prevederile 

art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

     Activitatea de consilier  municipal  s-a  desfasurat  pe  mai  multe  planuri: 

 In  cadrul Comisiei pentru Patrimoniu si Activitati Economico-Financiare  

 In  cadrul  sedintelor  Consiliului Local Municipal  

 Copresedinte al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si 

indrumarea metodologica in vederea implementarii si dezvoltarii 

sistemului de control intern/managerial la nivelul municipiului Buzau in 

baza Dispozitiei nr. 107/18.03.2014 a Primarului Municipiului Buzau 

 inlocuitor al reprezentantului municipiului Buzau, in Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" in baza HCL 

141/30.10.2014 

 Presedinte al  Colectivului desemnat pentru organizarea si functionarea 

Targului de vara " DRAGAICA 2015" in baza HCL 83/28.05.2015 

 Membru al  Colectivului de organizare si coordonare a Oraselului 

Copiilor – editia 2015/2016  in baza HCL 162/28.10.2015 

 reprezentant al Consililui Local Municipal în consilii de administraţie şi 

comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu 

personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din 

municipiul Buzău;  

 Alte  activitati. 

 

I. PARTICIPAREA LA LUCRARILE COMISIEI PENTRU 

PATRIMONIU SI ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE 

 

         -  presedinte al comisiei in perioada ianuarie-decembrie; 

         -  prezent la toate sedintele comisiilor in perioada ianuarie-decembrie; 

          - in cadrul Comisiei pentru Patrimoniu si Activitati Economico-

Financiare, in perioada ianuarie – decembrie s-au discutat solicitarile a 68 

persoane fizice sau juridice legate in principal de:  

 atestarea unor terenuri la domeniul privat al municipiului; 

 atestarea unor terenuri la domeniul public  

 concesionarea unor terenuri proprietate publica a 

municipiului in conditiile prevazute de OUG 54/2006; 

 cumpararea de catre solicitanti a unor terenuri proprietate 

privata a municipiului pentru care acestia aveau drept de preemptiune; 



 scoaterea la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri 

proprietate privata a municipiului in vederea realizarii obiectivelor 

prevazute in PUD-urile aprobate de CLM;  

 inchirierea unor terenuri proprietate publica a municipiului 

prin licitatie publica deschisa; 

   

         Au fost analizate 18 referate ale serviciilor de specialitate sau ale 

directiilor Primariei Municipiului Buzau. 

 

 De asemenea au fost analizate 8 solicitari de certificate de urbanism ale 

persoanelor fizice sau juridice care vizau ocuparea, intr-o forma sau alta, a 

domeniului public ( 7 solicitari ale persoanelor juridice si o solicitare a unei 

persoane fizice ). 

Sedintele  comisiilor  s-au  desfasurat  in ziua de miercuri a fiecarei 

saptamani.  

 

Solutiile care  s-au  dat  au  fost  conforme  legislatiei  in  vigoare; unde 

nu  a  fost posibila  o  rezolvare  imediata‚ s-au cautat  solutii  ulterioare . 

 

 

II. PARTICIPAREA LA LUCRARILE CONSILIULUI LOCAL 

 

     - prezent la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau; 

     - in anul 2015  Consiliul Local al Municipiului Buzau a adoptat un numar de  

200 hotarari. 

 

 

III. PARTICIPAREA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ŞI 

COMISII  PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII DIN 

UNITĂŢILE DE INVĂŢĂMÂNT 

 

 

 Reprezentant al consiliului local in urmatoarele unităţi cu personalitate 

juridică ale învăţământului preuniversitar de stat: Scoala Gimnaziala  Sfantul 

Apostol Andrei, Colegiul National B. P. Hasdeu, Liceul Pedagogic Spiru Haret, 

Liceul Prima School.   

 Reprezentant al consiliului local în comisii pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar 

de stat: Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Liceul Teoretic Alexandru 

Marghiloman.  

 

 

IV. INTALNIRI CU CETATENII 

 

In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii care m-au 

abordat pe diverse teme, cum ar fi : 

- au solicitat clarificari  privind legislatia, procedurile si reglementarile 

specifice  pentru intocmirea documentatiilor de urbanism; 



- obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de locuinte; 

- situatia juridica a unor imobile 

- abateri de la disciplina in constructii 

          - calitatea apei furnizate de către Compania de apă. 

Problemele personale sau de interes general ridicate de cetăţeni le-am 

soluţionat în măsura posibilităţilor şi a competenţelor oferite de funcţia şi 

calitatea de consilier local.  

Impreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului Local, am participat la 

evenimentele organizate de catre Primaria Municipiului Buzau sau Consiliul 

Local al Municipiului Buzau.  

 

 

 

Intocmit, 

Consilier municipal 

Fanica Barla 


