Consilier local IORGA CRISTINA - NICOLETA
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
Materiale discutate în comisie:
Solicitări din partea persoanelor fizice si juridice, care au avut ca obiect
cereri privind aviz vânzare terenuri din domeniul privat al municipiului,
atestare apartenentă la domeniul privat al municipiului Buzău a unor terenuri) :
* Cereri/solicitări persoane fizice: 3 cereri, avizate pozitiv
* Cereri/solicitări persoane jurice: o cerere, avizată pozitiv
Proiecte de hotărâri: 71 din care 3 proiecte de hotărâri au vizat aprobarea
unor certificate de urbanism pentru ocuparea domeniului public, 70 de proiecte
au fost avizate pozitiv, un proiect avizt negativ (apa meteorică)
Referate de la compartimentele de resort ale Aparatului propriu de specialitate
al Primarului Municipiului Buzău: 3, avizate pozitiv.
Reprezentatnt al C.L.M. Buzău în Consilii de Administartie ale unitătilor
cu personalitate juridică ale învătământului preuniversitar de stat din
municipiul Buzău, conform H.C.L.M. Buzău nr. 140/2012, respectiv în
Consiliul de Administratie al Grădinitei cu program prelungit nr. 8, cu sediul în
str. Unirii nr. 10, precum si în Consiliul de Administratie al Liceului
Tehnologic ”Grigore C. Moisil”.
Reprezentatnt al C.L.M. Buzău în Comisii pt. evaluarea si asigurarea
calitătii ale unitătilor cu personalitate juridică ale învătământului preuniversitar
de stat din municipiul Buzău, respectiv în comisia din cadrul Grădinitei cu
Program Prelungit ”Cei Sapte Pitici”, cu sediul în cartier Micro XIV, Aleea
Bujorului nr. 1.
Am participat la toate cele 14 sedinte ale comisiei, care au avut loc în
perioda de referintă, precum si la 5 din cele sase sedinte ordinare de Consiliu
Local, dar si la sedinta extraordinară a Consiliului local, sedintă care a avut loc
în luna noiembrie.
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