CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
RAPORT DE ACTIVITATE 2015
al consilierului local – Dunăreanu Liviu
Ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Buzău, jud.Buzău, în
conformitate cu prevederile Legii 275/2001 a administraţiei publice şi statutul aleşilor
locali Legea 393/2004, în anul 2015 am desfăşurat următoarele activităţi:
Am participat la şedinţele Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi
social-culturale, culte, familie şi protecţie copii, în cadrul cărora s-au dezbătut proiecte
de hotărâre pentru şedinţele ordinare ale lunii în curs, de asemenea am participat la toate
şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local, unde au fost dezbătute proiecte
de hotărâre. Analizându-le, am venit cu propuneri atunci când a fost cazul.
Printre cele mai importante activităţi ale comisiei au fost :
-

Comisia a fost informaţă despre proiectul de hotărâre de modificare şi
completare a ghidului solicitantului pentru finanţări nerambursabile a
proiectelor/programelor/activităţilor culturale finanţate din bugetul local
pe anul 2015 ;

-

Comisia a analizat şi a avizat propunerile pentru bugetul local pe anul
2015 cuprinse în capitolul « Cultură, recreere şi religie » prezentate în
anexele 4A şi 4B ;

-

Comisia a analizat propunerile privind conferirea titlului de « Cetăţean
de onoare » al municipiului şi al titlului « Omul anului 2014 ». Au fost

prezentate facilităţile pe care le dobândeşte persoana care deţine un astfel
de titlu ;
-

Comisia a avizat favorabil solicitarea Fundaţiei ProCivitas de a coopera
în organizarea, în perioada 18-29 mai, a celei de a VI-a ediţii a Cupei
Liceelor Focus TV, pentru a încuraja tinerii să facă performanţă pe
terenul de sport, dar şi în viaţă. Comisia a avizat favorabil alocarea
sumei de 25000 lei de la punctul « Alte proiecte,programe, acţiuni » din
anexa 4B ;

-

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărare privind reorganizarea
Centrului Cultural « Alexandru Marghiloman » prin preluarea Casei de
Cultură « Ion Caraion »

-

Comisia a analizat şi a avizat favorabil solicitarea Inspectoratului Scolar
Judeţean Buzău de a organiza în cooperare cu Consiliul Judeţean al
Elevilor, în perioada 10-14 iulie 2015, Conferinţa Naţională a Consiliului
Elevilor şi s-a propus alocarea sumei de 8500 lei reprezentand cheltuieli
cu cazarea ;

-

Comisia a avizat favorabil propunerile de modificare a anexelor nr. 4A şi
4B din HCL nr. 24/12.02.2015 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Buzău pe anul 2015 în sensul extinderii prevederii bugetare
privind proiectele/programele/acţiunile proprii cu proiecte /programme/

-

acţiuni în cooperare/asociere ;

-

Comisia a avizat favorabil solicitarea participării CLM Buzău in calitate
de co-organizator al expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi arte
decorative sub deviza « Artişti Plastici Buzoieni » la Palatul
Parlamentului, Sala Palatului Romaniei « Constantin Brancuşi » şi
alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local pe anul 2015 ;

-

Comisia a avizat favorabil propunerea privind structura reţelei unităţilor
de invăţămant preuniversitar de stat finanţat din bugetele locale şi de la
bugetul de stat din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015-2016
intocmite potrivit Ordinului 4894/2014 şi pentru care ISJ Buzău a emis
avizul inregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 5135/2015 ;

Am susţinut şi promovat toate proiectele, ce au vizat educaţia, sănătatea
cetăţenilor municipiului Buzău, am menţinut legătura permanentă cu locuitorii
municipiului, ocazie cu care am transmis proiectele avizate in şedinţele consiliului
local,cu impact asupra cetăţenilor, totodată am preluat mesajele acestora cu care am
participat la discuţii in plen, venind de asemenea cu propuneri pentru soluţionarea lor.
O preocupare deosebită am acordat-o, participării la şedinţele Consiliilor de
Adminisţraţii ale liceelor din care am făcut parte, in calitate de reprezentant al comunităţii
locale
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