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CĂTRE: 

 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BUZĂU  

 
 

Urmare    adresei.nr 86/2011 si in conformitate cu art.51 alin .4     din    

legea   215/2001  privind  administratia  publica  locala,  va  prezint  alăturat  

raportul de  activitate  pe  anul  2010   pentru  a  putea  fi  adus  la                                                                           

cunoştinţa  publicului,  conform  prevederilor  legale  . 
 

 

  Data:  02.02.2010                                                                     

 

 

                                                                                         Semnătura,        

                                                                                                                                  

 

 

 

 

RAPORT DE  ACTIVITATE  PE ANUL  2010 

 
 

 

 

     Activitatea mea  de consilier  municipal in anul 2010 ,  s-a  desfăşurat  pe  

mai  multe  planuri: 

        În  cadrul comisiei  de specialitate ”Învăţământ ,cultură ,sport, religie‚ 

sănătate  publica”din care fac parte in calitate de consilier independent din 

iunie 2008, 

       În  cadrul  şedinţelor  Consiliului Local Municipal , 

       În cadrul altor activitati organizate de Primaria Municipiului Buzău/ 

Consiliul local, 

        În cadrul programului saptamânal de audiente şi la şedinţele asociaţiilor 

de proprietari. 

 

 



I.                  PREZENTAREA ACTIVITĂŢII   COMISIEI  DE  

SPECIALITATE 

 

 

 

        Comisia formata din   consilieri  reprezentanţi ai diferitelor   

partide si-a desfăşurat activitatea cu regularitate. In calitate de   

preşedinte al  comisiei  am asigurat, in permanenţa, coordonarea 

activităţii şi consultarea membrilor. 

 

        Soluţiile care  s-au  dat  au  fost  conforme  legislaţiei  în  vigoare, 

fiecare  cerere fiind  atent  studiata. 

 

        Comisia a acordat importanta tuturor domeniilor de activitate 

avându-se in vedere solicitările diferitelor instituţii şi persoane 

fizice. 

 

        Membrii comisiei sunt reprezentanţi ai doua partide politice 

(P.S.D. – 2 si P.D.L. - 1) si au competente profesionale in 

domeniile de activitate ale comisiei. 

 

 

 

II.               ACTIVITATI  IN  CADRUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

 

        Au fost analizate şi avizate favorabil finaţări pentru următoarele 

proiecte: 

1. Zilele Buzăului 

2. Proiectul Naţional Cultural “Artă contra drog” 2010 

3. Proiectul “dependenţa de libertate” 

4. Finanţarea unui regim pentru copiii din zonele calamitate în Tabăra 

Arbănaşi. 

5. Sprijinirea veteranilor de război  care au împlinit vârsta de 90 de 

ani 

6. Finanţarea festivalului “Top T “ 

7. Finanţarea desfăşurării proiectului “Educaţie pentru sănătate ” 

8. Finanţarea Fundaţiei pentru copii “Sf.Sava” 

- A fost analizată execuţia bugetară 

 

b) A fost analizată funcţionarea în condiţii de legalitate a Comisiei de 

selecţie şi a Comisiei de contestaţii pentru finanţarea din bugetul 

local a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale. 



- Amendarea şi avizarea ghidului pentru selecţia finanţărilor acţiunilor, 

proiectelor şi programelor culturale 

- Comisia a analizat şi a făcut propuneri privind completarea 

Consiliilor de Administraţie a unităţilor şcolare şi a Comisiei de 

calitate cu membrii ai Consiliului Local. 

 

 

 

III.           IN  CADRUL  ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI  LOCAL 

 

 

        Am  participat  la  şedinţele  ordinare  si  extraordinare  care  au  avut  

loc. 

 

 

        Am studiat  materialele  puse  la  dispoziţie de aparatul administrativ 

al Primăriei pentru  a  fi  la  curent  cu  ce  se va  discuta  si  a  vota  

in  cunoştinţa  de  cauza. 

 

        Am studiat normele legislative ce fac referire la activitatea diversa a 

acestui organism deliberativ. 

 

        Am solicitat informaţii suplimentare membrilor celorlalte comisii si 

aparatului administrativ pentru a vota in urma unei informări 

prealabile. 

 

 

IV.            ALTE  ACŢIUNI 

 

 

        Împreuna  cu  ceilalţi  membri ai  C. L. M Buzău, am  participat  la 

sărbătorirea  sau  comemorarea  unor  evenimente  naţionale si de 

interes local . 

 

 

        Am respectat programul de audiente fixat si am răspuns la toate 

invitatiile O.N.G. – urilor si ale asociaţiilor de proprietari pentru a 

cunoaşte problemele comunitatii locale. 

 

Consilier  municipal  

Pr.prof.dr. Paul Iulius Negoita 

 
                                                                                                02.02.2011 


