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RAPORT  DE  ACTIVITATE 

in perioada :01.01.2010 – 31.12.2010 

 

 

Prezentul raport de activitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 51, 

alin. (4) din legea nr. 215/2001 a  administratiei publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

     Activitatea de consilier  municipal  s-a  desfasurat  pe  mai  multe  planuri: 

 In  cadrul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;  

 In  cadrul  sedintelor  Consiliului Local Municipal ; 

 Alte  activitati. 

 

PARTICIPAREA LA LUCRARILE COMISIEI DE URBANISM SI AMENAJARE A 

TERITORIULUI 

 

 Am fost prezent la majoritatea şedinţelor Comisiei de Urbanism în perioada 

ianuarie – decembrie 2010.  

 Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2010 am desfăşurat activitate în calitate de 

membru şi preşedinte al acestei comisii  

În această perioadă în cadrul Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului s-au 

analizat toate documentele specifice prezentate pe ordinea de zi ale fiecărei şedinţe. 

De asemenea au fost analizate solicitarile de certificate de urbanism ale persoanelor 

fizice sau juridice precum si Planurile Urbanistice de Detaliu si Planurile Urbanistice 

Zonale care vizau ocuparea domeniului public. 

Solutiile care  s-au  dat  au  fost  conforme  legislatiei  in  vigoare; unde nu  a  fost 

posibila  o  rezolvare  imediata‚ s-au cautat  solutii  ulterioare . 



In calitate de membru al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si turism, am participat impreuna cu 

ceilalti membrii ai Comisiei la activitati de verificare a tuturor solicitarilor de certificate de 

urbanism ,de PUD-uri si P.U.Z.uri, la activitatile de verificare a modului de ocupare a 

domeniului public. 

In cadrul comisiei din care fac parte s-au discutat si s-au avizat urmatoarele: 

Punerea in discutie de catre comisie a unui numar de 55 de solicitari de certificat de 

urbanism, 3 de P.U.D. uri si 5 P.U.Z.uri printre care : 

PUZ- uri; 

SC ROMTERA PRODUCT 

SC ROLCAR SRL 

SC AVI MUNTENIA MGM 

SC ROMBUSINES MANAGEMENT INVEST SA 

PUD-uri : 

NEOPAL GROUP 

SC URSUS BREWERIES SA -2 solicitari 

 Cele mai frecvente solicitari pentru obtinerea de certificat de urbanism au fost : 

  - terase sezoniere ; 

  - amplasare panouri mobile 

  - amplasare bannere publicitare 

  - mentinere pe amplasament tonete carte-presa; 

  - executare termoizolatii bloc locuinte cu polistiren expandat 

Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Local am participat la sarbatorirea sau 

comemorarea unor evenimente cum ar fi: 1 Martie, 8 Martie, Târgul Drăgaica, Festivalul 

berii  „Timişoreana”, 1 Decembrie, 22 Decembrie, Ziua Eroilor, la manifestari cultural-

artistice precum deschiderea Oraselului Copiilor, la alte evenimente organizate sub egida 

Primariei şi a Consiliului municipal. 

 

    Pe cetatenii municipiului care mi s-au adresat cu diferite probleme personale sau 

de interes general i-am îndrumat şi ajutat să le rezolve, în măsura posibilitatilor si 

competentelor oferite de functia si calitatea de consilier local. 

        De la inceputul mandatului de consilier local municipal si pana in prezent am 

participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local municipal Buzau  

-  

In conformitate cu prevederile art. 52 alin.(4) din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale prezint raportul de activitate care va fi public. 

  

 

 

 

Intocmit, 

Consilier municipal 

Lazar Iulian Sorin 

 

 


