VASILE GHEORGHE
CONSILIER LOCAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
RAPORT DE ACTIVITATE 2016
Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 51, alin.(4)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
> Activitatea de consilier municipal s-a desfăşurat pe mai multe planuri. Aceste planuri
au fost în următoarele domenii:
- în cadrul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului în perioada 22.06.201631.12.2016
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială în perioada – 22.06.2016 - 14.11.2016
> În cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal am avut o participare în procent de
100%.
> Ca 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

ACTIVITATEA ÎN CADRUL COMISIILOR
> În cadrul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului împreuna cu ceilalţi
membrii ai comisiei am analizat în şedinţele bilunare ale comisiei şi de cate ori a fost nevoie să
se întrunească comisia, documentele puse la dispoziţie şi adresate de persoane juridice şi
fizice pentru certificate de urbanism şi PUZ-uri şi alte solicitări care vizau ocuparea domeniului
public.
Au fost analizate şi s-au avizat favorabil cu votul majorităţii membrilor săi :
> certificatele de urbanism şi PUZ-uri
> s-au analizat şi avizat favorabil un nr. de 14 proiecte de hotărâri
> In cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială împreuna cu ceilalţi membrii
am analizat şi în limita posibilităţilor am rezolvat principalele cereri care au fost adresate
comisiei sau repartizate de catre consiliu în limita prevederilor legale.
> Au fost analizate si s-au avizat favorabil un numar de 8 hotărâri.

PARTICIPAREA LA LUCRĂRILE CONSILIULUI LOCAL
Am fost prezent la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău în perioada 22
iunie 2016 – 31 decembrie 2015, şedinţe ordinare, extraordinare şi de îndată.
În perioada menţionată (22.06.2016- 31.12.2016), Consiliul Local al Municipiului Buzău a
adoptat un număr de 173 hotărâri.

PARTICIPAREA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE DIN UNITĂŢILE
DE INVĂŢĂMÂNT
În consilii de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din
municipiul Buzău
> reprezentant al consiliului local în următoarele consilii de administraţie:

*
*
*
*
*

Şcoala gimnazială ”Cpt. av. Mircea T. Bădulescu”
Şcoala gimnazială nr.11, Str. Chiristigii
Liceul pedagogic ”Spiru Haret”
Şcoala Postliceală Sanitară
Şcoala Postliceală “FEG”

ÎNTÂLNIRI CU CETAŢENII
La solicitarea muncitorilor de la ROMCARBON, URSUS şi SOMACO SA, care nu aveau
mijloace de transoprt pentru schimburile 2 si 3, am luat legatura cu conducerea TRANSBUZ
Buzău şi s-a introdus pe traseul respectiv un autobuz .

Întocmit,
Consilier municipal
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