RAPORT DE ACTIVITATE
în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Prezentul raport de activitate este intocmit în conformitate cu prevederile art. 51,
alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Activitatea de consilier municipal s-a desfăşurat pe mai multe planuri. Aceste
planuri au fost în următoarele domenii:
 în cadrul Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului în perioada
01.01.2015 – 31.12.2015 – presedinte al comisiei;
 în cadrul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
în perioada 01.01.2015– 31.12.2015– secretar al comisiei;
 în cadrul Comisiei locale de ordine publică, în baza H.C.L 4/27.01.2011;
 ca membru al Colectivului desemnat pentru organizarea şi funcţionarea
Târgului de vară “DRĂGAICA 2015” în baza H.C.L. 83/28.05.2015;
 ca membru al Colectivului de organizare şi coordonare a “Orăşelului
Copiilor” – ediţia 2015/2016, în baza H.C.L. 162/28.10.2015;
 inlocuitor al reprezentantului municipiului Buzău, în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008» în baza H.C.L.
68/2015;
 ca 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;
 în cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal având o participare în
procent de 100%.
ACTIVITATEA ÎN CADRUL COMISIILOR
În cadrul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului am detinut functia
de presedinte. S-au analizat toate documentaţiile de urbanism prezentate:
- 16 solicitări de certificate de urbanism ale persoanelor fizice şi juridice;
- 1 plan urbanistic zonal;
- 2 planuri urbanistice de detaliu;
- 1 aviz de oportunitate;
- 4 studii de fezabilitate;
- 6 solicitări diverse.
S-au efectuat 6 deplasări în teren.

În cadrul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, am deţinut funcţia de secretar.
În această perioadă am participat la toate şedinţele comisiei. Au fost analizate
proiectele de hotărâre înaintate comisiei, referatele compartimentelor de specialitate,
precum şi diverse solicitări ale unor persoane fizice şi juridice.
PARTICIPAREA LA LUCRĂRILE CONSILIULUI LOCAL
Prezent la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău în perioada ianuarie
– decembrie 2015.
În perioada menţionată, Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat un
număr de 200 hotărâri.
În perioada ianuarie – martie am fost presedintele sedintelor Consiliului Local al
Municipiului Buzau ( 3 sedinte ordinare si 1 sedintă extraordinară).

PARTICIPAREA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ŞI COMISII
PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII DIN UNITĂŢILE DE
INVĂŢĂMÂNT
În consilii de administraţie din unităţile cu personalitate juridică ale
învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău.
- reprezentant al consiliului local în următoarele consilii de administraţie: - Scoala
Gimnaziala “George Emil Palade”, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Colegiul
National “Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu”, Liceul Tehnologic
“Henri Coandă”.
În comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate
juridică ale învăţământului preuniversitar de stat.
- reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din
cadrul Colegiului Agricol “Dr. Constantin Angelescu”, Liceului de Artă “Margareta
Sterian”.
ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 am avut mai multe întâlniri cu cetăţenii care
au ridicat următoarele probleme: clarificări privind legislaţia, procedurile şi
reglementările specifice pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism, calitatea apei

furnizate de către Compania de apă, obţinerea de terenuri de către tineri în vederea
construirii de locuinţe, probleme legate de infrastructura.
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.

Întocmit,
Consilier municipal
Alexandru Dunel

