Consilier Ene Gabriel-Ciprian
Membru în Comisia pt. Administratie Publică Locală,
Juridică si de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor si Libertătilor cetătenilor,
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

Raport de activitate
pt. perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2012
Intocmit in conformitate cu prevederile art. 51 alin 4 din Legea 215/2004 a administratiei
publice locale, republicata cu modificari si completarile ulterioare

ACTIVITATI:
Membru al
COMISIEI PENTRU ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA
ORDINII
PUBLICE,
RESPECTAREA
DREPTURILOR
SI
LIBERTATILOR CETATENESTI.
Materiale discutate in comisie :
- 71 de proiecte au fost avizate pozitiv, ale unor persoane fizice si
juridice (atestarea unor terenuri la domeniul privat al municipiului, atestarea
unor terenuri la domeniul public precum si trecerea lor in domeniul privat al
municipiului, concesionarea unor terenuri proprietate publica a municipiului,
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,
propuneri privind schimburi de terenuri, etc.)
- 3 proiecte de hotarari privind eliberarea certificatelor de urbanism
pentru ocuparea domeniului public al municipiului din partea persoanelor
fizice, un proiect de hotarare privind eliberarea certificatelor de urbanism din
partea unei persoane juridice avizata pozitiv.
- in perioada iulie – 31 decembrie 2012 – am participat la discutii in
comisie pe proiectele de hotarâri;
- prezent la toate sedintele comisiei in perioada iulie – decembrie
2012;
In cadrul comisiei, pentru documentare si clarificari am solicitat
colaborarea si sprijinul aparatului propriu al primarului, al secretarului si al
reprezentantilor societatilor si regiilor autonome subordinate primariei.
In activitatea din cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul
comunitatii locale fara a avea o atitudine discriminatorie.

Referate de la compartimentele de resort ale Aparatului propriu de
specialitate al Primarului Municipiului Buzău: 3, avizate pozitiv.
In perioada de referinta membrii comisiei sau intrunit in cadrul a 14
sedinte de Comisie, sedinte care au avut loc in fiecare din cele 6 luni
cuprinse in perioada, precum si in 7 sedinte de Consiliu Local.
Participarea la lucrarile Consiliului local
- prezent la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau in
perioada iulie – decembrie 2012, cu o absentare motivata de concediul de
odihna in sedinta de consiliu din luna august a anului 2012;
- in perioada mentionata, Consiliul Local al Municipiului Buzau a
aprobat un numar de 114 proiecte de hotarare.
- initiator si sustinator al proiectului de hotarare privind interzicerea
facturarii apei meteorice de catre Societatea Comerciala "Compania de Apa"
S.A. Buzau pe raza municipiului Buzau, alaturi de dl. Consilier Barbu Ion.
In decursul sedintelor am avut o serie de interpelari, amendamente si
intrebari referitoare la proiectele de hotarare propuse pe ordinea de zi. Am
participat activ la dezbaterea proiectelor de hotarari , contribuind prin luarile
de pozitie la modificarea unor propuneri, la aprobarea sau respingerea
acestora, aspecte consemnate in minutele sedintelor de consiliu aflate pe
site-ul primariei municipiului Buzau.
De asemenea am avut o interventie si am propus sa luam in discutie
intr-una din viitoarele sedinte a Consiliului Local a problemei Bazinului
Olimpic din Municipiul Buzau, in sensul de a ne pregati din timp pentru o
eventuala inchidere a acestuia in viitor, raportat la importanta acestuia pentru
activitatile sportive si socio-educative din zona.
Totodata am avut dese interventii privind instrainarea unor terenuri ce
apartin domeniului privat al Primarie catre diverse persoane fizice sau
juridice fara a ne gandi inainte de impactul pe care il pot avea astfel de
tranzactii in dorinta unei reorganizari urbanistice.
Reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in consiliul de
administratie de la Scoala cu clasele I - VIII nr. 6 Buzau si la Gradinita cu
Program Prelungit nr 3 Buzau.
Reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in comisiile
pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la Scoala Gimnaziala Nicolae
Titulescu Buzau si Colegiul Tehnic Buzau.

Intalniri cu cetatenii:
Odata cu inceputul mandatului si pana in prezent am avut mai multe
intalniri cu cetatenii care m-au abordat pe urmatoarele teme:
- clarificari privind legislatia, procedurile si reglementarile specific pentru
intocmirea documentatiilor de urbanism
- obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de locuinte
- prezentarea unor cazuri sociale
Pe cetatenii municipiului care mi s-au adresat cu diferite probleme
personale sau de interes general i-am îndrumat si ajutat sa le rezolve, in
masura posibilitatilor si competentelor oferite de functia si calitatea de
consilier local, insotindu-i la biroul sau serviciul de specialitate, pentru a
primi date si informatii necesare rezolvarii cerintelor acestora.

Intocmit,
Consilier municipal
ENE GABRIEL-CIPRIAN

