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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

PERIOADA:  IANUARIE – DECEMBRIE 2011 

 

Raportul 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. 

ACTIVITATI: 

1. 

 Membru in COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, 

PATRIMONIU SI AGRICULTURA in perioada 01 ianuarie – 31 mai 2012 

         Materiale discutate In comisie  : 

          - 55 solicitari ale unor persoane fizice si juridice (atestari la domeniul privat al 

municipiului, treceri din public in privat, vânzari terenuri, concesionari terenuri domeniu public 

al municipiului, schimburi de terenuri, etc ) 

 - 27 solicitari de eliberare a certificatelor de urbanism pentru ocuparea domeniului public 

al municipiului; 

 - In perioada 01 ianuarie – 31 mai 2012 – discutat in comisie 93 de proiecte de hotarâri ( 

total hotărâri pe anul 2012 -207). 

 Membru al  Colectivului desemnat pentru organizarea si functionarea Targului de vară " 

DRĂGAICA 2012" in baza HCL 61/26.04.2012 

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

2012/2013  in baza HCL 179/29.11.2012 

 Reprezentant al consiliului local in baza HCL 148/27.10.2011 în consiliile de 

administraţie din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din 

municipiul Buzău in perioada 01 ianuarie 2012- 30 septembrie 2012: 

- Colegiul tehnic, Grup Şcolar Tehnic Meserii si Servicii, Şcoala cu clasele I-VIII “Nicu 

Constantinescu”, G.P.N. nr. 18   



 Reprezentant al consiliului local in baza HCL 148/27.10.2011 în comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului 

preuniversitar de stat din municipiul Buzău in perioada 01 ianuarie 2012- 30 septembrie 2012: 

- Şcoala cu clasele I-VIII “Episcop Dionisie Romano”,  Şcoala cu clasele I-VIII “G. E. 

Palade” 

● Presedinte Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi 

protecţie copii iunie 2012 : 

 

  –Comisia a analizat şi avizat favorabil proiectul de hotarâre a consiliului local pentru 

modificarea denumirilor unităţilor de invaţământ preuniversitar de stat si particular din 

municipiul Buzau in conformitate cu prevederile Ordinului nr.6564/2011. 

 

  -Comisia a stabilit un program cu acţiuni proprii, care să vina in sprijinul cetăţenilor 

municipiului, program care va fi realizat punctual pe perioada mandatului. Dintre actiuni 

menţionăm infiinţarea unui centru de voluntariat la nivelul municipiului –Centrul Francofon. 

 

  -Comisia a analizat solicitarea Clubului Sportiv Şcolar Buzau de a i se suplimenta suma 

alocată din bugetul local pe anul 2012 in vederea participării la competiţii,altele decât cele 

din programul oficial. 

Întrucat suma alocată a fost utilizată , comisia a decis că in functie de evolutia economică-

financiară , dacă este posibil să se suplimenteze aceasta la o rectificare bugetară. 

 

 -Comisiă a analizat solicitarea Asociaţiei penţru Dezvoltarea in Turism Buzău de a se 

asocia cu municipiul Buzău in vederea infiinţarii Centrului de Informare Turistica al 

municipiului Buzau cu scopul de a promova prin turism municipiul Buzau, de a se dezvolta 

economic prin dezvoltarea sectorului turistic, imbunatatirea serviciilor de turism pentru 

ameliorarea calitaţii mediului.Comisia a solicitat prezenţa preşedintelui asociaţiei in vederea 

de informaţii suplimentare. 

 

 -Comisia a analizat si avizat favorabil lista cu elevii care au obţinut rezultate deosebite la 

olimpiadele şcolare , olipmpiadele sportului şcolar şi concursurile naţionale invitată de 

inspectoratul şcolar in vederea premierii elevilor şi profesorilor  care i-au pregătit cu condiţia 

incadrării in fondurile aprobate. 

 

 -Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarâre privind acordarea imprumutului de 

folosintă cu titlu gratuit asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

, proprietate privată , pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România-Filiala Interjudeţeană 

Buzău Vrancea. 

 

 -Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii dreptului 

de folosinţă cu titlu gratuit asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a municipiului 

Buzău , acordat Bibliotecii Judeţene” Vasile Voiculescu” Buzău. 

 

● Secretar Comisia pentru muncă şi protecţie socială  iunie 2012 – 



 

     

 2. 

 

    Participarea la lucrarile Consiliului local 

           - prezent la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău  

           - in cursul anului 2012, Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat un numar de   

207 proiecte de hotarâre. 

 

●    În decursul sedinţelor am avut o serie de interpelari, amendamente si intrebări referitoare 

la proiectele de hotarâre propuse pe ordinea de zi. Am participat activ la dezbaterea proiectelor 

de hotarâri , contribuind prin luările de pozitie la modificarea unor propuneri, la aprobarea sau 

respingerea acestora, aspecte consemnate in minutele şedinţelor de consiliu aflate pe site-ul 

primăriei municipiului Buzău.  

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier municipal 

Radu Nicolaie Sebastian Valentin 

 

 

 

 


