
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

IN PERIOADA: MAI  – DECEMBRIE 2015 

  

  

Mandatul de consilier mi-a fost validat prin Hotararea nr. 59/2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzau. In aceasta calitate am desfasurat mai multe activitati:  
  

I) Membru in COMISIA PENTRU PATRIMONIU SI ACTIVITATI ECONOMICO - FINANCIARE  

 Materiale discutate in comisie :  

 54 solicitari ale unor persoane fizice si juridice vizand in special :  

                 -atestarea unor terenuri la domeniul privat al municipiului  

                 - atestarea unor terenuri la domeniul public  

                - concesionarea unor terenuri proprietate publica/privata a municipiului  

                - vanzarea unor terenuri proprietate privata a municipiului pentru  care persoanele 

fizice sau juridice aveau drept de preemptiune  

               - scoaterea la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri proprietate  privata a 

municipiului  

              - inchirierea unor terenuri proprietate publica a municipiului  

              - inchirierea unor spatii 

 

 O solicitare de eliberare a certificatului de urbanism pentru ocuparea domeniului public al 

municipiului  

 s-au discutat in comisie 90 proiecte de hotarari  

 In cadrul comisiei pentru clarificari am solicitat colaborarea si sprijinul aparatului propriu 

al primarului, al secretarului si al reprezentantilor societatilor si regiilor autonome subordinate 

primariei.  

       Am fost prezent la toate sedintele comisiei in perioada mai – decembrie.  



  

II) Participarea la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau  

 - prezent la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Buzau in 

perioada mai - decembrie;  

 - in perioada octombrie – decembrie am fost presedintele sedintelor Consiliului Local al 

Municipiului Buzau ( 3 sedinte ordinare si 4 sedinte extraordinare).  

 

III) Reprezentant al consiliului local în consilii de administraţie si  în comisii pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului 

preuniversitar de stat 

 reprezentant al consiliului local în consilii de administraţie din unităţile cu personalitate 
juridică ale învăţământului preuniversitar de stat:  Gradinita cu program Prelungit nr. 1, Scoala 
Gimnaziala  Nicu Constantinescu, Scoala Gimnaziala nr. 11, Clubul Sportiv Scolar, Scoala 
Gimnaziala  “George Emil Palade” , Scoala Gimnaziala M. Kogalniceanu; 

 reprezentant al consiliului local în comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat:  Colegiul Economic si 
Seminarul teologic ortodox Chesarie Episcopul. 
 

Consilier 

Constantin Coman 

 

 


