
 

 

 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE 

in perioada : Iunie- Decembrie 2016 
 

 

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

alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Mandatul de consilier municipal a fost validat prin Hotărârea nr. 103/2016. 

 

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

1. Membru  în  cadrul Comisiei pentru Patrimoniu si Activitati Economico-

Financiare conform Hotărârii nr. 107/2016. În perioada iunie  – decembrie s-au avizat 

următoarele: 

AVIZARI PROIECTE  HOTARARI 
- diverse  - 83 

- atestari terenuri la domeniul public  - 8 

- atestari spatii la domeniul public  - 1 

- atestari terenuri la domeniul privat  - 15 

- atestari spatii la domeniul privat  - 2 

- vanzari terenuri - 17 

- concesiuni terenuri proprietate publica - 3 

- asocieri 1 (FRF) 

- inchirieri terenuri si spaţii - 3 

- treceri terenuri din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului - 1 

- treceri terenuri si imobile din proprietatea publica a unor UAT in proprietatea publica a 

altor UAT- 3 

- treceri terenuri din proprietatea privata in proprietatea publica - 1 

 S-au discutat şi avizat 17 solicitări ( solicitari ale unor persoane fizice – 8, solicitari 

ale unor persoane juridice – 9). 

Au fost analizate 32 referate ale serviciilor de specialitate (Serviciul Evidenta 

Patrimoniu si Licitatii – 31, Servicul Cadastru Imobiliar  - 1) 

 

2. In  cadrul  sedintelor  Consiliului Local Municipal  

  - prezent la toate sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau; 

  - in perioada iunie – decembrie 2016  Consiliul Local al Municipiului Buzau a adoptat 

un numar de  179 hotarari. 

  

3. 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 conform HCL 142/2016  

           Reprezentant al consiliului local in urmatoarele unităţi cu personalitate juridică ale 

învăţământului preuniversitar de stat: Scoala Gimnaziala  “Sfantul Apostol Andrei”, 



Şcoala Gimnazială  “Mihail Kogălniceanu”; Liceul cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş 

Söter”.   

          Reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

din Şcoala Gimnazială  “Episcop Dionisie Romano”.  

 

4. Presedinte al  comisiei de licitaţie pentru concesionarea  şi închirierea bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Buzău, precum şi vânzarea 

bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău in baza HCL 134/2016. 

 

5. Reprezentant al  consiliului local al municipiului Buzău în comisiile de concurs 

pentru pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de 

stat din municipiul Buzău Buzău, în baza HCL 170/2016.  

 

6. Reprezentant al consiliului local în cadrul structurii de management  pentru 

gestionarea Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) finanţate prin Proiectul privind 

învăţământul secundar (ROSE) la Liceul cu program sportiv  Iolanda Balaş Söter 

conform HCL 229/2016.  

 

7. Membru al  Colectivului de organizare si coordonare a Oraselului Copiilor – editia 

2016/2017  in baza HCL 225/2016. 

 

8. Alte  activitati. 

      In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii care m-au abordat pe 

diverse teme, cum ar fi : 

- au solicitat clarificari  privind legislatia, procedurile si reglementarile specifice  

pentru intocmirea diverselor documentatii; 

- obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de locuinte; 

- situatia juridica a unor imobile 

          - calitatea apei furnizate de către Compania de apă. 

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.  

 

 

 

Intocmit, 

Consilier municipal 

Andrei Neder 


