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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 
 

 Actualul raport prezintă succint starea economică, socială  şi de mediu 
a municipiului Buzău, rezultatele obţinute în diferite domenii de activitate şi, în 
acest cadru, evidenţiază activitatea desfăşurată de administraţia publică 
locală, prin direcţiile, serviciile şi birourile de specialitate pentru îndeplinirea 
obligaţiilor asumate faţă de buzoieni în anul 2013. 
 Deşi perioada la care se referă raportul a fost mult mai dificilă din punct 
de vedere economic faţă de etapele anterioare, dificultăţile de această natură 
având efecte puternice atât la nivel naţional, dar şi judeţean şi local, raportul 
nostru aduce în prim – plan o serie de date de sinteză privind municipiul 
Buzău, care nu diferă mult faţă de anii anteriori, accentul fiind pus însă, în 
principal, pe factorii calităţii, pe noutăţile survenite în activitatea administraţiei 
publice locale, îndeosebi pe eforturile făcute pentru depăşirea unor greutăţi, 
la prima vedere imposibil de învins. 
 În contextul prezentat, raportul oferă informaţii privind activitatea 
comercială şi evoluţia forţei de muncă, date vizând implicarea administraţiei 
în derularea investiţiilor, structurile şi rezultatele din domenii ca sănătatea, 
învăţământul, sportul sau cultura, sector în care se exemplifică inclusiv 
repartizarea fondurilor nerambursabile destinate susţinerii unor proiecte 
culturale de interes local. 
 Alături de cele evidenţiate până acum, raportul oferă date privind modul 
în care au fost colectate impozitele şi taxele locale, preocupările făcute pentru 
scăderea numărului datornicilor, ca şi eforturile întreprinse în scopul atragerii 
de fonduri europene. 
 Nu în ultimul rând, raportul întocmit vizează colaborarea administraţiei 
cu cetăţenii municipiului,  modul de soluţionare a propunerilor şi sesizărilor 
adresate, rezultatele întâlnirilor directe dintre reprezentanţii administraţiei 
locale buzoiene primar, viceprimari, secretar etc. în cadrul audienţelor 
acordate, toate aceste legături fiind percepute, dincolo de caracterul lor 
democratic, ca un factor al conlucrării bilaterale pentru dezvoltarea 
comunităţii noastre.  
 

 

PRIMAR, 
dr. ing. Constantin Boşcodeală
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I. DATE GENERALE PRIVIND STAREA 
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

A MUNICIPIULUI BUZĂU 
 

 
Municipiul Buzău este reşedinţa judeţului cu acelaşi nume şi se află amplasat  

la o distanţă de 120 km de Bucureşti, capitala României, având următoarele 
coordonate georgafice: 45° 09” latitudine nordică şi 25° 5” longitudine estică.  

Buzăul se află situat la cotul Carpaților de Curbură, la confluența drumurilor 

între  cele trei mari provincii istorice românești: Muntenia, Transilvania și Moldova. 
 
 
1. POPULAŢIE 
 
Conform  rezultatelor finale ale Recensământului populaţiei şi al locuinţelor, 

desfăşurat în anul 2011,  puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică 
Buzău,  rezultă că, în municipiul Buzău, populaţie stabilă este de 115.494 cetăţeni, 
din care, 60633 femei  şi 54.861 bărbaţi. 

 
 
2. TERITORIU 
 
Perimetrul municipiului are o lungime de 55.563 m,  conform schiţei generale a 

hotarelor teritoriului administrativ, realizată prin firmă specializată de cadastru, 
geodezie şi cartografie în anul 2012. Conform datelor furnizate, municipiul Buzău  
teritoriul se prezintă astfel: 

- suprafaţa totală a municipiului - 8.178,65 ha,  
 din care: 
  - suprafaţa extravilanului - 3.467,25 ha; 
  - suprafaţa intravilanului  -  4.711,40 ha. 

 

Suprafaţa totală agricolă la nivelul municipiului Buzău, pe categorii de 
folosinţă, se prezintă astfel:  
1. Teren arabil din care:                               -  6.727,7157 ha 
           Teren arabil irigat:                         -  1.269,2810 ha 
2. Păşuni naturale                                          -     695,8928 ha 
3. Fâneţe naturale                                              -    106,0800 ha 
4. Vii hibride                                                      -      54,9522 ha   
5. Livezi, pomi, pepiniere, arbuşti fructiferi          -    146,0000 ha 
6. Curţi clădiri                                                     -    116,8971 ha 
7. Alte terenuri în intravilan                                 -     114,9572 ha 

 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
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3. FORŢA DE MUNCĂ 
 
 
În municipiul Buzău, îşi desfăşoară activitatea 47.239 de salariaţi în 

următoarele domenii de activitate: industire – 17.766, agricultură, silvicultură şi 
pescuit – 638, energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 682, 
distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminrae – 
1761, construcţii – 3893, comerţ cu ridicarea şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor – 8236, transport şi depozitare – 4243, informaţii şi 
comunicaţii – 335, administraţie publică şi asigurări sociale din sistemul public – 
2156, învăţământ – 2543, sănătate şi asistenţă socială - 3531, tranzacţii imobiliare – 
161, hoteluri şi restaurante – 597, activităţi de spectacole, culturale şi recreative – 
413, alte activităţi ale economiei naţionale – 284 de persoane. 

Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul municipiului Buzău  a fost de 1650 de 
persoane. 
 Se constată un număr de şomeri relativ mic la nivelul municipiului, în 
comparaţie cu numărul de şomeri la nivelul judeţului. Pe categorii de beneficiari, 
ponderea o deţin şomerii indemnizaţi. Şomerii cu vârste cuprinse între 35 şi 45 ani 
dar şi cei de peste 50 de ani, deţin ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte 
distribuţia pe grupe de vârstă. De asemenea, în evoluţia lunară a numărului de 
şomeri, trebuie menţionat că, aproximativ 50 % dintre ei, sunt persoane de sex 
feminin. 

Agenţia Judeţeană pentru  Ocuparea Forţei de Muncă Buzău este organizată şi 
funcţionează potrivit Legii nr.202/2006, a Statutului A.N.O.F.M. aprobat prin H.G. 
nr.1610/2006, a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare precum şi 
structurilor organizatorice aprobate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. 
  Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, AJOFM Buzău, promovează activ 
pachetul de măsuri prevăzut de Legea nr. 76/ 2002, actualizată. 
 În Programul Judeţean pentru ocuparea forţei de muncă pentru anul 2013  s-a 
preconizat  încadrarea în muncă a cel puţin 10.000 persoane. Prin implementarea 
acestui program de ocupare, în municipiul Buzău s-au încadrat 3330 persoane, 
depăşindu-se prognoza de 3000 de persoane pentru municipiu. Motivaţia este că 
aceste persoane sunt mai interesate în a obţine un loc de muncă, dar şi faptul că pe 
raza municipiului sunt create mai multe locuri de muncă, în comparaţie cu celelalte 
zone ale judeţului. 
  Pe parcursul anului 2013, au beneficiat de servicii de mediere un număr de 
6087 persoane cu domiciliul în municipiu, iar un numar de 3727 au beneficiat de 
servicii de informare şi consiliere profesională. O altă măsură activă de care au 
beneficiat persoanele aflate în evidenţă a fost  cea de formare profesională. Astfel, 
în cursul anului 2013, AJOFM Buzău a organizat un număr de 38 de cursuri, 26 cu 
finanţare din bugetul asigurărilor de şomaj şi 12 cu finanţare din fonduri europene. 
La aceste cursuri au participat 829 cursanţi, dintre aceştia 468 fiind cu domiciliul în 
muncipiul Buzău.  
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 Cele mai ocupate meserii, în anul 2013 au fost: muncitor la ambalarea 
produselor solide şi semisolide; muncitor necalificat în agricultură; manipulant 
mărfuri; vânzător; şofer autocamion/maşină de mare tonaj; şofer de autoturisme şi 
camionete; agent de vânzări; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor 
de construcţii; muncitor necalificat la asamblarea; montarea pieselor; lucrător 
comercial;  agent de securitate; lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din 
textile; muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje; lucrător 
gestionar; ambalator manual; lucrător sortator deşeuri reciclabile; gestionar depozit; 
sudor; dulgher (exclusiv restaurator); ospătar (chelner); agent de intervenţie pază şi 
ordine; agent comercial; muncitor necalificat în metalurgie; femeie de serviciu; 
îngrijitor clădiri; mecanic agricol. 

 
4.ÎNVĂŢĂMÂNT  

 
Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare ale Inspectoratului Şcolar Buzău pentru 

anul 2013 au fost stabilite în funcţie de analiza stării învăţământului buzoian pe anul 
şcolar anterior. 

Acţiunile şi obiectivele specifice domeniului educaţiei din anul 2013 au fost: 
1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor preşcolarilor;  
2. Îmbunătăţirea evaluării  şi examinării performanţelor şcolare prin: 

- Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Examenului Naţional de Bacalaureat 
şi a Evaluării Naţionale; 
-Evaluarea iniţială şi finală cu scop de optimizare şi orientare a învăţării. 
 3. Întărirea rolului inspecţiei şcolare, ca principală formă de evaluare 
instituţională, prin Organizarea, la nivelul unităţilor şcolare, de  probe de evaluare 
care să reflecte nivelul de performanţă şi să permită analize privind calitatea 
învăţării: cls.a VIII-a – matematica şi româna;  cls. a XII-a – matematica şi româna. 
 4. Pentru reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu. S-au 
elaborat planuri de acţiune privind reducerea abandonului şcolar din învăţământul 
obligatoriu, concretizate în:  
-  Monitorizarea lunară a absenteismului la nivelul unităţilor de învăţământ; 
 - Aplicarea în fiecare şcoală a “Procedurilor privind reducerea abandonului şcolar“; 
-  Controale tematice; 
-  Angajarea mai multor consilieri şcolari.   
   5. Consilierea elevilor în vederea orientării şcolare şi profesionale, prin 
creşterea rolului cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din şcoli 

  6. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic 
   7. Aplicarea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe – cheie 
   8. Stimularea specializării şi perfecţionării 
   9. Extinderea învăţării informatizate 
 10. Digitalizarea conţinuturilor curriculare 
 11. Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă 
 12. Stimularea educaţiei permanente 
 13. Asigurarea şanselor egale în educaţie pentru copiii care provin din rândul 
minorităţilor naţionale 
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 14. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ în vederea 
funcţionării în condiţii de descentralizare. Întărirea rolului Comisiilor de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii din unităţile de învăţământ În fiecare unitate de invatamant 
functioneaza Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calitatii ca o structura reglatoare a 
intregului demers 
 15. Descentralizarea financiară 
 16. Descentralizarea administrativă şi a resursei umane prin Reorganizarea 
reţelei şcolare. În municipiul Buzău funcţionează: 13 gradiniţe, 12 şcoli cu 
învăţământ primar şi gimnaziale, 18 licee şi grupuri şcolare, 3 şcoli post liceale. 
 17. Asigurarea unui climat sănătos şi de siguranţă în unităţile de învăţământ, 
fiind luate măsuri pentru creşterea siguranţei şi securităţii elevilor în unităţile de 
învăţământ şi împrejurul acestora: 
- cuprinderea în documentele de proiectare strategică a unor repere privind 
eliminarea violenţei din şcoală şi din  jurul acesteia; 
- constituirea şi funcţionarea comisiei privind reducerea violenţei în şcoli, la nivelul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean şi în unităţile de învăţământ. 
 18. Asigurarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar. 

Din punct de vedere statistic, în anul 2013 învăţământul buzoian s-a 
desfăşurat după cum urmează : 
Unităţi de învăţământ          46 
Gradiniţe de copii         13 
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial     12  
Licee            18 
Şcoli postliceale            3 
Copii înscrişi în grădiniţe                     3791      
Elevi înscrişi                                                          23733 
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial        10433 
Elevi înscrişi în învăţământ primar            5513 
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial           4920 
Elevi înscrişi în învăţământ liceal           11605 
Elevi înscrişi în învăţământul de arte şi meserii             157 
Elevi înscrişi în învăţământ de maiştri      103 
Elevi înscrişi în învăţământ postliceal            1435 
Studenţi înscrişi          260 
Studenţi înscrişi - proprietate publică      169 
Studenţi înscrişi - proprietate privată                91 
Personal didactic                1730 
Personal didactic în învăţământ preşcolar             211 
Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial            698 
Personal didactic în învăţământ primar      281 
Personal didactic în învăţământ gimnazial              417 
Personal didactic în învăţământ liceal      798 
Personal didactic în învăţământ postliceal               23 
Săli de clasă şi cabinete şcolare       794 
Laboratoare şcolare         155 
Ateliere şcolare            43 
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Săli de gimnastică            34 
Terenuri de sport                     23. 
 
 
 

5. CULTURA 
 

În anul 2013, Casa de Cultură Buzău a realizat numeroase activităţi cultural-
artistice, cele mai semnificative fiind : 

- Festivalul Naţional de Epigramă “Cât este Buzăul de mare” 
- Festivalul Naţional de muzică rock “Top T” 
- Festival de Blues “Bluzăul” 
- Spectacol dedicat femeilor “ Sărut mâna, doamna mea” 
S-au iniţiat  spectacole în aer liber cu prilejul anumitor evenimente, precum: 
- Deschiderea Târgului “Drăgaica” 
- Deschiderea “Oraşelului Copiilor” 
- Simpozion dedicat “Zilei Unirii Principatelor Române” 
- “Ziua Drapelului” 
- “Ziua Europei” 
- “Ziua Naţională a României” . 

Pentru a satisface toate gusturile şi cerinţele publicului buzoian au organizate 
spectacole de muzica uşoară, populară, dance etc.  

Nu s-au enumerat dacât cele mai importante evenimente care au avut loc în 
această perioadă, dar cum se ştie, Casa de Cultură a municipiului Buzău, s-a 
confruntat  şi se confruntă încă cu probleme: lipsa unui sediu propriu ceea ce 
generează imposibilitatea organizării de spectacole. Astfel, activităţile cu caracter 
cultural şi educaţional  se desfăşoară  cu un numar redus de participanţi, 
conducerea instituţiei fiind nevoită a apeleze la bunavoinţa altor unităţi.  

 În cadrul Casei de Cultură a municipiului Buzău îşi desfăşoară activitatea 
Clubul « FEMINA » şi Clubul « VÂRSTA DE AUR » unde se reunesc cetăţeni de 
vârsta a III-a ai municipiului Buzău. 

De asemenea, « Cenaclul Umoriştilor » are un rol important în realizarea 
Festivalului Naţional de Epigramă ce a ajuns la ediţia a XIV-a la care  sunt invitate 
personalităţi din ţară, ca Mircea Ionescu Quintus,  dar şi din străinătate, precum  
Mihai Cimpoi, preşedintele « Uniunii Scriitorilor » din Republica Moldova. 

Pe plan internaţional, Casa de Cultură s-a  facut cunoscută prin intermediul 
Corului de camera « LYRA » care în 2013 a participat la un Festival de Muzică 
Corală din Turcia, unde au avut o prestaţie deosebită,  câştigând premiul al II-lea. 

 
 
6. SPORT 
 

 În anul 2013, Clubul Sportiv Municipal Buzău şi-a desfăşurat activitatea în  
cadrul programului ,,PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ“, iar 
rezultatele au fost  câştigarea a 118 medalii (33 de aur, 38 de argint şi 41 de bronz), 
dintre care 6  la competiţiile internaţionale şi 112 la cele naţionale. 
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 Un număr de 24 sportivi au fost convocaţi la loturile naţionale, dintre care 2 au 
reprezentat ţara la Campionatele Mondiale, 6 la Campionatele Europene şi 1 la 
Campionatele Balcanice. 
 Pe plan intern,  un număr de 111 de sportivi, reprezentând cele 5 ramuri de 
sport afiliate la federaţiile sportive naţionale, au participat la 22 de campionate şi 30 
de concursuri naţionale, unde au câştigat 118 medalii. 
 La zestrea de medalii a judeţului Buzău, la care şi-au adus contribuţia 17 
structuri sportive, clubul a contribuit în procent de 75%,  pentru medaliile obţinute la 
competiţiile internaţionale oficiale, în procent de 44% la campionatele naţionale şi cu 
62% dintre sportivii convocaţi la loturile naţionale. 
 În topul celor mai buni zece sportivi ai judeţului pe anul 2013, reprezentanţii 
clubului ocupă locurile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 şi 10 la ramurile de sport olimpice şi locurile 
1, 2, 4 şi 7, la cele neolimpice. 
 Pentru realizarea obiectivelor de performanţă,  clubul a fost sprijinit de către 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, cu suma de 39.000 lei. 
 Prin Hotararea nr.147/29.08.2013, a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
clubul deţine în folosinţă gratuită şi temporară suprafeţe locative cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 2.202,15 m.p. (grup de săli box, lupte, tenis de 
masă, spaţiu de cazare şi sediu administrativ). 

Pentru anul 2014 Clubul Sportiv Municipal Buzău şi-a propus  participarea la 4 
Campionate Mondiale, de atletism, box, lupte libere şi tenis de masă, unde să obţină 
5 medalii şi 2 locuri IV-VI;  participarea la 8 Campionate Europene, de atletism, box, 
lupte libere, modelism şi tenis de masă, unde să câştige 10 medalii şi 8 locuri IV-VI; 
participarea la 4 Campionate Balcanice, de atletism (2) şi tenis de masă (2), unde să 
cucerească 8 medalii; participarea la 30 de Campionate Naţionale, de atletism (10), 
box (7), lupte libere (6), modelism (1) şi tenis de masă (6), unde să câştige 65-70 de 
medalii; nominalizarea la loturile naţionale a unui număr de 20 de sportivi; 
îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire la sala de box, prin instalarea aerotermelor 
pentru caldură şi a unei instalaţii de ventilaţie; finalizarea lucrărilor de hidroizolaţie la 
grupul de săli (box, lupte şi tenis masă); înlocuirea celor 11 uşi din lemn de la spaţiul 
de cazare şi sediul administrativ, cu unele din PVC. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău este organizată în baza 
Hotărârii Guvernului  776/2010 şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat al 
Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridica. 
         Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău asigură implementarea  
strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplineşte 
urmatoarele atribuţii specifice: asigură punerea în aplicare a strategiei şi programelor 
Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului; 
urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului 
şi tineretului; colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice 
locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, 
române sau străine; organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni 
culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi 
de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement; elaborează 
calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun 
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aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret; acţionează în 
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei 
materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională 
pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi 
optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret; asigură sprijin de specialitate pentru 
realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de 
către instituţii publice locale; organizează baza de date cu organizaţiile 
neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ; organizeaza tabere tematice, 
activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi 
studenţi; organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi 
tineri, cu precadere pentru cei defavorizaţi; finanţează unele programe speciale 
pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială. 

Activitatea sportivă a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău, a avut 
la baza prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr.69/2000, Hotărârea 
Guvernului 884/2001 privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii 69/2000, strategia de dezvoltare a activităţii de educaţie  fizică şi 
sport pe perioada 2009-2012, precum şi calendarul sportiv judeţean, alte acte 
normative şi regulamente aprobate de MECTS  şi regulamentele federaţiilor  sportive 
naţionale. 

Anul 2013 a fost,  pentru sportul buzoian, un an în care s-a continuat  procesul 
de reorganizare şi modernizare a structurilor sportive, aplicându-se principiile 
moderne de organizare şi conducere pe baze democratice, s-a continuat strategia 
de dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport.  

Rezultate obţinute la Campionatele Naţionale şi Cupa României: 
LOCUL I -86 din care –Campionate Naţionale –  64 şi Cupa României-22; 
LOCUL II -125 din care –Campionate Naţionale –89 şi -Cupa României-36 
LOCUL III -133 din care –Campionate Naţionale–100 şi -Cupa  României-33 

Rezultate obţinute în Campionatele Mondiale şi Europene:  
Campionatul European de seniori  - 1 medalie de aur; 1 medalie argint 
Campionatul European de juniori  -  2 medalie de aur; 3 medalii de argint; 1 medalie 
de bronz; 1 loc IV; 5 locuri V; 1 loc VI.                              

Contribuţia la loturile olimpice şi naţionale:  
Loturi Naţionale de seniori – 16 sportivi 
Lotur Naţionale  de Tineret -   6 sportivi 
Loturi Naţionale de Juniori -  25 sportivi 
Loturi Naţionale de Cadeţi  -   2 sportivi 
Loturi Naţionale de Juniori II – 9 sportivi 
Loturi Naţionale de Copii   -     2 sportivi. 
 Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Buzău are o relaţie de colaborare 
foarte  bunǎ cu Inspectoratul Şcolar Buzău, împreună reuşind să realizeze 
competiţiile prevăzute în calendarul “Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar” sub 
denumirea “Salvaţi Sportul Şcolar în Şcoli.  În anul 2013 au avut loc peste  50 de 
competiţii şcolare.  

De asemenea, în anul 2013 a existat o strânsă colaborare cu  administraţia 
publică locală. Astfel, a fost  promovat programul “Finanţare după performanţa “ la 
Consiliul Local Municipal care a susţinut activităţile structurilor sportive şi a 
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sportivilor, precum şi derularea în parteneriat a programului “Sportul pentru toţi” în 
municipiul Buzău. 

Totodată, s-au organizat  acţiuni sportive, avându-se în vedere şi şi susţinerea 
sportivilor de performanţă: 
--Derularea proiectului “LUNA OLIMPICĂ”--, cros naţional- susţinut de Primăria 
Municipiului Buzău . 
--Derularea proiectului “ŞI EU POT SĂ FAC SPORT”—persoane cu dizabilitaţi --, la 
baschet, gimnastică, tenis de masa, sah, fotbal,  susţinut de Primăria Municipiului 
Buzău . 
--Derularea proiectului “CUPA FAIR PLAY ŞI DISTRACŢIE”, “MESAJUL MEU 
ANTIDROG”—jocuri distractive şi handbal,  susţinut de Primăria Municipiului Buzău. 
 

 
7. SĂNĂTATE PUBLICĂ  
 
În anul 2013, instituţiile din domeniu sănătăţii s-au preocupat activ pentru  

îmbunătăţirea  stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesibilităţii la serviciile 
medicale, dar şi a calităţii acestora - atât cele preventive, cât şi cele curative. 

La nivelul municipiului Buzău, activitatea de sănătate poate fi sintetizată prin 
următoarele date statistice:paturi în spitale - proprietate publica – 1040, paturi în 
spitale - proprietate privata – 40, medici - proprietate publica – 262, medici - 
proprietate privata – 54, stomatologi - proprietate publica – 35, stomatologi - 
proprietate privata – 78, farmacisti - proprietate publica – 6, farmacisti - proprietate 
privata – 120, personal mediu sanitar - proprietate publica – 1090, personal sanitar 
mediu - proprietate privata – 366, spitale - proprietate publica – 1, dispensare 
medicale - proprietate publica – 1, cabinete medicale scolare - proprietate publica – 
19, cabinete medicale individuale (de familie)- proprietate publica – 40, farmacii - 
proprietate publica – 5, ambulatorii de specialitate - proprietate publica – 1, creşe - 
proprietate publica – 5, centre de transfuzie sanguina - proprietate publica -1, spitale 
- proprietate privata – 1, cabinete stomatologice - proprietate privata – 83, cabinete 
stomatologice - proprietate publică – 22, laboratoare medicale - proprietate privata – 
14, laboratoare de tehnica dentara - proprietate privata -23, farmacii - proprietate 
privata – 52, policlinici - proprietate privata – 4, depozite farmaceutice - proprietate 
privata – 8, alte tipuri de cabinete medicale - proprietate publica -6, laboratoare 
medicale - proprietate publica – 10. 

Compartimentul   Igiena Mediului, parte a Serviciului de evaluare a factorilor de 
risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Buzău are 
atribuţii şi responsabilităţi de coordonare şi îndrumare de specialitate, implementare 
la nivel teritorial a activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate privind 
protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu 
mediul de viaţă, prin: 

- monitorizarea calităţii apei potabile distribuită populaţiei din Municipiul Buzău 
prin cele 4 staţii de apă administrate de operatorul Compania de Apă Buzău S.A;. 

- monitorizarea epidemiilor hidrice; 
- monitorizarea calităţii aerului în Municipiul Buzău; 
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- supravegherea  gestionarii deşeurilor medicale din unităţile medicale cu 
paturi din Municipiul Buzău: Spitalul de Urgenţă Judeţean, cu secţiile lui exterioare: 
Maternitatea Buzău, Secţia TBC, Secţia de Boli Infecţioase, Secţia de Oncologie  şi 
Spitalul privat Sf. Sava;  

- monitorizarea calităţii apelor de îmbăiere din ştranduri şi Bazinul Olimpic 
Buzău; 

- expertizarea condiţiei de mediu din obiectivele publice socio-economice şi 
culturale din Municipiul Buzău, în vederea autorizării şi avizării sanitare;  

- colaborarea cu alte instituţii în cadrul comisiilor interdisciplinare de avizare 
tehnică organizate în cadrul Primăriei Buzău şi Agenţiei de Protecţia Mediului Buzău;  

- protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante.  
  1. Monitorizarea calităţii apei potabile.  

În municipiul Buzău, apa de băut este captată, înmagazinată, tratată şi 
distribuita de către Compania de Apă Buzău prin cele 4 staţii : CRÂNG - sursă de 
profunzime, cu un debit de 11100 mc/24h, care livrează apa la 37.000 consumatori; 
EST- sursă de profunzime, cu un debit de 5150 mc/24h care livrează apă la 24.500 
consumatori; SUD- sursă de profunzime, cu un debit de 6130  mc/24h, care livrează 
apă la 30.500 consumatori consumatori ; ZAHĂR- sursă de profunzime, cu un debit 
de 7200 mc/24h, care livrează apă la 38.500 consumatori. 

În anul 2013 nu s-au înregistrat epidemii hidrice în municipiul Buzău.  
         2. Supravegherea calităţii apei de îmbăiere din ştrandurile şi piscinele care au 
fost deschise în sezonul estival al anului 2013 în municipiul Buzău s-a realizat prin 
verificarea  condiţiilor de igienă din unităţi şi prin recoltarea de probe pentru analiza 
fizico-chimică şi bacteriologică la laboratorul DSP Buzău, a apei de îmbăiere. Nu s-
au înregistrat îmbolnăviri ale populaţiei care a frecventat bazinele de înot în anul 
2013. 
       3. Monitorizarea calitaţii aerului în municipiul Buzău în cele 8 puncte pilot, prin 
180 de probe analizate  prin metoda pulberilor sedimentabile cu periodicitate lunară 
relevă faptul că nu s-au înregistrat depăşiri la parametrii analizaţi în anul 2013 . 
      4. Gestionarea deşeurilor spitaliceşti în unităţile cu paturi din municipiu şi 
anume: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu secţiile exterioare: Maternitatea 
Buzău, Secţia TBC, Secţia Boli Infecţioase şi Spitalul privat Sf. Sava,  s-a desfăşurat 
în conformitate cu metodologia elaborată de către Institutul Naţional de Igienă şi 
Sănătate Publică Bucureşti;  excepţie de la încadrarea în norme face imposibilitatea 
realizării unor circuite cu destinaţie specială pentru deşeurile medicale şi din acest 
motiv stabilindu-se un orar special de derulare a activităţilor cu respectarea strictă a 
acestuia, pentru a se evita încrucişarea fazelor salubre cu cele insalubre şi implicit a 
apariţiei riscului epidemiologic. 

5. Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice, parte 
integrantă a sintezei naţionale s-a realizat la nivelul DSP Buzău astfel: în anul 2013 
s-au înregistrat 3 cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale cu produse chimice; s-au 
primit fişele de declarare ale intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice 
de la unităţile medicale şi UPU; s-au investigat cazurile, s-au completat fişele de 
declarare şi s-au  raportat către Institutul Naţional de Sănătate Publică, trimestrial 
prin e-mail la resposabilul de Program şi prin transmiterea tuturor fişelor. 

6. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante.   
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 Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicala la radiaţii 
medicale. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante; 
supravegherea şi controlul în unităţi radiologice sector medical şi industrial (număr 
obiective, tipuri expunere şi activităţi, număr total persoane expuse, echipament 
utilizat, persoane îndrumate la controale medicale speciale, număr total persoane ce 
au efectuat controlul medical periodic, număr persoane cu afectarea stării de 
sănătate, numar decese). 

Expunerea profesională la radiaţii ionizante a fost supravegheată cu 
întocmirea unor evidenţe şi realizarea unor baze de date. 
   Conform prevederilor H.G. 246/2007, actualizată, s-a procedat la reînnoirea 
avizelor de încadrare a locurilor de muncâ în condiţii deosebite. 

S-a urmărit, în continuare, implementarea prevederilor OUG 96 /2003 privind 
protecţia maternităţii la locurile de muncă cu risc pentru sanatatea gravidei şi fatului. 

Conform prevederilor  HG 355/207, modificată prin HG 1169/2011, în cadrul 
Direcţiei de Sanătate Publică funcţionează o comisie de analizare şi soluţionare  a 
contestaţiilor  privind aptitudinea în muncă, din care face parte medicul de medicina 
muncii din DSP şi doi medici specialişti din domeniul privat, deoarece Inspectoratul 
Teritorial de Muncă nu mai dispune de specialist. Realizarea rapoartelor privind 
starea de sănătate a lucrătorilor în relaţie cu expunerea profesională şi prezentarea 
lor este încă o atribuţie a compartimentului de medicina muncii. 

Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de muncă şi 
viaţă Buzău şi-a desfăşurat activitatea în anul 2013 în conformitate cu Legea 95/ 
2006 privind reforma în sănătate şi cu prevederile ordinului Ministerului Sanatatii 
Publice nr.824/ 2006 privind normele de organizare şi funcţionare a 
Compartimentului inspecţia şi controlul  factorilor de risc, din mediul de muncă şi 
viaţă, având drept principal scop identificarea riscurilor la adresa sănătăţii publice, 
evaluarea şi analiza riscului potenţial sau real, managementul riscului în scopul 
diminuării şi/sau eliminării ameninţării pentru sanatatea publică, precum şi 
comunicarea riscului persoanelor responsabile cu managementul riscului în 
domeniul investigat, consumatori şi alţi receptori interesaţi.  
 
        

8.ASIGURAREA  ORDINII  PUBLICE,  PREVENIREA ŞI COMBATEREA  
CRIMINALITĂŢII 

 

      În anul 2013, activităţile Poliţiei municipiului Buzău  au avut ca scop  realizarea 
obiectivelor generale  cuprinse în „Planul de activităţi al I.P.J. Buzău pentru anul 
2013” document ce cuprinde obiectivele generale ale I.G.P.R. pentru anul 2013, 
direcţiile de acţiune din Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, corelate cu 
direcţiile de acţiune cuprinse în Programul de guvernare 2013-2016, urmărindu-se 
cele patru priorităţi   priorităţi  instituţionale: 
     - Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 
persoanei,  protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa 
transporturilor. 
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     - Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracţionale. 
      - Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii  fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 
domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene. 
      - Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei 
Române 
 Criminalitatea sesizată a înregistrat scăderi de la 3.503 infracţiuni, la 3.492 (-
11/-0,31%), pe fondul scăderii criminalităţii judiciare cu 4%. - infracţiunile contra 
persoanei au înregistrat scăderi în domeniu, de la 791, la 744 (-47/-6%), iar 
infracţionalitatea de medie violenţă a înregistrat în toată perioada scăderi la 
infracţiunile de loviri sau alte violenţe de la 358 infracţiuni,  la 331 (-27/-7,54%). 
 - Infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat în toată perioada evaluată 
scăderi în domeniu, de la 2.113 infracţiuni, la 2.091 (-22/-1%), înregistrând în 
trimestrul IV cea mai importantă scădere valorică (136 infracţiuni).  

-Infracţiunile de furt au scazut de la 1.477 infracţiuni, la 1.423 (-54/-0,49%), cu 
precădere în semestrul II . Pe principalele genuri de furt, se observă următoarele 
aspecte: - furturile din locuinţă au scăzut de la 173, la 158 (-15/-9%); -furturile din 
societăţi comerciale au crescut de la 237, la 265 (+28/+12%), pe fondul creşterii 
celor „de pe rafturi” de la 127, la 170 (+43) în timp cele prin efracţie din societăţile 
comerciale au scăzut cu 10, de la 49 la 39;  furturile din buzunare au scăzut în 
perioada evaluată de la 69, la 54 (-15/-22%); furturile din auto au scăzut în perioada 
evaluată de la 233, la 170 (-63/-27%), pe fondul scăderii acestui gen de infracţiune 
în trim.IV 2013; se menţin problematice furturile de componente, care au crescut 
uşor, de la 58 la 62 (+4); furturile de cablu/materiale feroase/neferoase au scăzut de 
la 90, la 68 (-22/-24%); 
 Infracţiunea de tâlhărie a înregistrat în toată perioada o scădere de la 79 la 59 
(-20/-25%)in timp ce  infracţionalitatea constatată în flagrant a înregistrat creşteri de 
la 266 la 437 (+171/+64%).  
 La nivelul Municipiului Buzău au fost sesizate 1.309 lucrări penale săvârşite de 
către autori necunoscuţi, cu 66 mai puţine ca în anul 2012 şi au fost rezolvate 1.046, 
cu 138 mai multe ca în 2012 (+15%), din care 370 prin identificarea autorului (+1%) 
find cercetate pe linie judiciară în perioada evaluată 628 persoane,  iar 95 persoane 
au fost reţinute/arestate pe baza probelor administrate în dosarele penale.  

Din punct de vedere al infracţionalităţii stradale se concluzionează ca  faptele 
de tâlhărie scad semnificativ, cu 38,6 %, se menţine trendul descendent în ceea ce 
priveşte infracţiunile de furt, care scad cu 28,8% faţă de anul 2012, aceasta 
datorându-se în special scăderii furturilor din societăţi comerciale, cu 47,7%, 
furturilor din buzunare cu 60%, furturilor de auto cu 40 %, furturilor din auto cu 32% 
şi a furturilor de plăcuţe de înmatriculare cu 24% iar faptele de ultraj contra bunelor 
moravuri rămân la acelaşi nivel ca în anul 2012, dar trendul este descendent având 
în vedere că în trimestrul II 2013 nu au mai fost înregistrate astfel de fapte, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 când s-au înregistrat 2 fapte de ultraj 
pe fondul agresivităţii sporite manifestată în stradă de  către persoanele implicate, în 
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special a celor asociate în grupuri infracţionale rivale care au încercat să-şi regleze 
datorii mai vechi, conflictele fiind însă spontane fără o pregătire anterioară. 
 Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale au fost organizate de 
394 de   acţiuni punctuale şi s-a participat la 11 razii şi 34 acţiuni cu efective mărite. 
O preocupare permanentă  a lucrătorilor Poliţiei municipiului Buzău, în perioada 
supusă analizei, s-a concretizat în activitatea de prevenire şi combatere a 
infracţionalităţii comise în şcoli şi în zonele adiacente şcolilor. În urma activităţilor cu 
caracter preventiv –reactiv desfăşurate, nu a fost inregistrată infracţionalitate în zona 
adiacenta unităţilor de învatamant . 

În anul 2013, infracţionalitatea sesizată, cu implicarea elevilor, în calitate de 
autori sau victime, a cunoscut o uşoară scădere în comparaţie cu perioada similară 
a anului precedent – de la 32 la 31. În privinţa faptelor comise de către elevi acestea 
crescut de la 7 la 8, iar numărului victimelor provenind din rândul acestora, a scăzut 
de la 30 la 27. 

Cele 30 infracţiuni sesizate  au fost comise în incinta instituţiilor de învăţământ, 
respectiv 24 în incinta liceelor şi 6 în incinta şcolilor generale. 

Pentru asigurarea climatului de siguranţă au fost planificate şi executate 1.627 
activităţi preventive, în interiorul unităţilor de învăţământ, din care 835 întâlniri cu 
cadrele didactice, 93 cu părinţii şi 699 cu elevii, prilejuri de lămurire a necesităţii 
prezenţei poliţistului în cadrul unităţilor şcolare şi de abordare a unor probleme cu 
impact la buna desfăşurare a actului educaţional. Totodată, s-au purtat discuţii 
pentru influenţare pozitivă cu cei 293 de elevi problemă aflaţi în evidenţă, precum şi 
pentru a-i determina să reia cursurile şcolare pe cei 19 minori identificaţi în abandon 
şcolar.  
          În perioada analizată, poliţiştii de proximitate au iniţiat şi derulat 53 proiecte 
parteneriale cu unităţile de învăţământ de pe raza de competenta, având drept scop 
reducerea sau eliminarea riscului victimal la care sunt expuşi elevii ori cadrele 
didactice. 

În contextul acţiunilor şi măsurilor întreprinse, dinamica accidentelor de 
circulaţie înregistrată în anul 2013 pe raza municipiului Buzău indică scăderea 
riscului rutier, faţă de perioada similară a anului precedent,  în sensul ca au fost 
inregistrate 145 ( - 6 ) accidente rutiere soldate cu victime.  

În perioada de referinţă, pe raza municipiului Buzău, inclusiv pe drumurile 
naţionale şi judeţene aflate în zona de competenţă, au fost înregistrate 39 (+10) 
accidente grave, soldate cu 9 (+3) persoane decedate şi 37 (+12) răniţi grav. În 
aceeaşi perioadă au fost înregistrate 106 (- 16 ) accidente uşoare, soldate cu 131 ( - 
12 ) persoane rănite uşor. Cauza preponderenta generatoare de accidente grave pe 
raza municipiului, în perioada analizată, a fost neacordare prioritate pietoni (12), 
cauză care a înregistrat o creştere semnificativă faţă de 12 luni 2012 (+8). 
 În ceea ce priveste accidentele grave, s-au înregistrat creşteri  pe străzile Al. 
Industriei (+5), DN2E85-Soseaua Nordului(+5), Transilvaniei (+2) şi Stadionului(+2)  

În medie, au existat pe raza municipiului pentru dirijarea traficului, 3 - 4 
echipaje pe schimb, acţionându-se şi în echipaje mixte cu poliţişti din cadrul Biroului 
O.P., P.d.P, B.I.C., S.R., S.I.C.,specialisti din cadrul R.A.R. , Primaria Municipiului 
Buzau, Protectia Consumatorului, cât şi cu lucratori ai Poliţiei Locale au fost retinute 
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2019 (+419) permise de conducere, totodată fiind retrase 2019 (+419) certificate de 
înmatriculare . 
     AAccttiivviittăăţţii  iinniiţţiiaattee  şşii  ddeessffăăşşuurraattee  ppee  rraazzaa  mmuunniicciippiiuulluuii  îînn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  privind 
,,Creşterea gradului de siguranţă rutieră la nivelul judeţului Buzău” şi în cadrul 
Campaniei naţionale ,,Alege Viaţa”, au constat în ddeessffăăşşuurraarreeaa  aa  11553366    îînnttââllnniirrii  ccuu  

ggrruuppuurrii  ţţiinnttăă  aassttffeell::  981 activităţi preventiv – educative în unităţile de învăţamânt de 
pe raza municipiului  Buzău, în scopul reducerii riscului de victimizare a elevilor prin 
accidente rutiere, adoptarea unei atitudini tolerante  precum şi evitarea incidentelor 
violente şi a consumului de alcool  ,,  17  dezbateri cu caracter preventiv – educativ  
intes mediatizate, organizate la Centrul de Prevenire a Criminalităţii  unde au 
participat peste 250 elevi şi 25 cadre didactice,    Simpozionul judeţean ,, Siguranţa 
rutieră – Siguranţa ta „ organizat la Centrul de prevenire a Criminalităţii, cu 
participarea reprezentanţilor din cadrul tuturor instituţiilor locale, precum şi 
reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene, 19 acţiuni stradale de impact mediatic 
pe cauzele generatoare de accidente de circulaţie, în funcţie de specificul sezonului 
şi a manifestărilor sociale preconizate, 1 marş rutier, la care s-au alăturat şi 
reprezentanţii instituţiilor locale dar şi diferite categorii de participanţi la trafic în 
vederea conştientizării opiniei publice asupra necesităţii respectării regulilor de 
circulaţie, 14466    aaccţţiiuunnii  ddee  ddiissttrriibbuuiirree  mmaatteerriiaallee  pprreevveennttiivv  ((66550000  pplliiaannttee,,  555500  ddiipplloommee)),,  
2 activitate de informare în rândul taximetriştilor – 45 participanţi, 336611  ddee  îînnttââllnniirrii  ccuu  

ppiieettoonnii,,  bbiicciicclliişşttii,,  ccăărruuţţaaşşii,,  mmoottoocciicclliişşttii,,  ccoonndduuccăăttoorrii  aauuttoo  şşii  aallttee  ccaatteeggoorriiii  ddee  

ppaarrttiicciippaannţţii  llaa  ttrraaffiiccuull  rruuttiieerr))  ((tteemmaattiiccaa::  iimmppoorrttaannţţaa  eedduuccaaţţiieeii  rruuttiieerree  ––  mmooddaalliittăăţţii  ddee  

rreeaalliizzaarree,,  rreegguullii  rruuttiieerree  ppeennttrruu  ppiieettoonnii,,  ppeerrssooaannee  vvâârrssttnniiccee,,  ccoonndduuccăăttoorrii  aauuttoo,,  

pprreelluuccrraarreeaa  nnoorrmmeelloorr  rruuttiieerree)),,  22  manifestări cultural – artistice desfăşurate în 
colaborare cu reprezentanţii din cadrul Palatului Copiilor, în scopul sensibilizării 
participanţilor la trafic faţă de victimizarea minorilor prin accidente rutiere, cu ocazia 
Zilei Poliţiei Române şi a Zilei internaţionale a Copilului, mmaatteerriiaallee  pprreevveennttiivvee  

rreeaalliizzaattee  //ddiissttrriibbuuiittee  33550000//  88550000  
  Poliţiştii de proximitate au desfăşurat şi ei o activitate de comunicare 
permanentă cu membrii comunităţii pentru cunoaşterea acestora şi a problemelor cu 
care se confruntă, dar şi a stărilor de fapt şi a situaţiilor negative care pot constitui 
factori de risc pentru comunitate. Prin această cunoaştere s-a urmărit identificarea 
cauzelor şi a factorilor ce pot genera criminalitatea.  
 Au fost intensificate activităţile cu caracter preventiv în perimetrul stradal, ale 
unităţile de alimentaţilor publica şi unităţilor de învăţământ.  
 Pentru menţinerea raporturilor comunitare în cadrul asociaţiilor de proprietari, 
poliţiştii de proximitate au  participat la 1.653 şedinţe, din care 107 în cadrul 
adunărilor generale ale proprietarilor, 1.049 cu membrii comitetului executiv şi 497 
şedinţe cu proprietarii pe scara blocului. 

S-a acordat o atenţie deosebită cunoaşterii stărilor tensionale din zonele de 
responsabilitate şi împiedicării degenerării lor în conflicte, motiv în care s-a intervenit 
în 260 stări conflictuale, din care 119 intrafamiliale, 139 interfamiliale, şi 2 între 
grupuri. 
 Poliţiştii de proximitate au întocmit 1.000 informări privind stări de fapt 
negative, dintre acestea 417 având caracter intern, pentru orientarea agenţilor de 
siguranţă publică în executarea patrulărilor în zonele vulnerabile la comiterea de 
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fapte antisociale, iar 583 caracter extern, în vederea dispunerii măsurilor legale de 
către autorităţile publice locale sau alte instituţii de interes comunitar cărora le-au 
fost înaintate. 
 Obiectivele şi priorităţile propuse pentru anul 2014 constau în : 

-Intensificarea activităţilor preventiv-combative pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea 
patrimoniului şi siguranţă rutieră, direcţiile de acţiune fiind:infracţiunile de 
furt,infracţiunile cu violenţă, delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor , creşterea 
gradului de siguranţa rutieră. 

-Continuarea activităţilor de pregătire şi specializare a personalului, cu accent 
pe însuşirea şi aplicarea noului Cod Penal şi noului Cod de Procedură Penală. 

-Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de 
referinţă  prin combaterea evaziunii fiscale,  a contrabandei şi corupţiei, contrafacerii 
de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice. 

-Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a poliţiei municipale. 

-Asigurarea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea alegerilor 
europarlamentare şi prezidenţiale; 

-Dezvoltarea cooperării cu celelalte instituţii abilitate pentru  aplicarea legii şi 
permanentizarea lucrului în echipă pentru documentarea activităţilor ilicite, a 
membrilor grupurilor de infractori. 

 
  
9. MEDIU  
 
În anul 2013 s-a realizat monitorizarea continuă a calităţii aerului, în municipiul 

Buzău, prin intermediul staţiei automate BZ-1 (care face parte din REŢEAUA 
NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI),  pentru indicatorii SO2, 
CO, ozon, benzen PM 2,5 şi PM10 (pentru NO, NO, NOX, aparatura a fost defectă). 
În urma prelucrării acestor date au rezultat următoarele: 
        -valorile înregistrate la indicatorii SO2, CO, ozon, benzen şi PM2,5, s-au situat 
sub valorile limită, find comparabile cu cele obţinute în anii anteriori; 
         -la indicatorul PM10, în cursul anului 2013,  s-au înregistrat 20 de depăşiri ale 
valorii limită pentru media zilnică. Aceste depăşiri s-au datorat următoarelor cauze: 
arderile pentru încălzirea rezidenţială, traficul rutier şi calmul atmosferic.  Depăşirile 
au fost aduse la cunosţinţa Primăriei muncipiului Buzău şi GNM-Comisariatul 
Judeţean Buzău, imediat după înregistrarea lor. 
Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, din 
municipiul Buzău, inclusiv cu datele privind PM10, se menţine în bună stare de 
funcţionare  panoul exterior de informare a publicului, de la sediul APM Buzău şi  se 
postează pe site-ul instituţiei buletinele zilnice şi lunare de informare a populaţiei cu 
date privind calitatea aerului din cadrul judeţului Buzău, (inclusive datele referitoare 
la  municipiul Buzău). 

Tot în anul 2013, pentru monitorizarea calităţii aerului din munidcipiul Buzău    
s-au mai realizat următoarele: 
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  -110 determinări pulberi sedimentabile ( în 10 puncte de pe teritoriul muncpiului 
Buzău),  fără a se depăşi concentraţia maximă admisă de 17 g/m2/lună;  
  -148 determinări şi măsurări pentru  monitorizarea calităţii apei din precipitaţii într-
un punct în municipiul Buzău, majoritatea probelor probele fiind neutre, din punct de 
vedere al pH-ului, doar câteva prezentând caracter alcalin. 

Rezultate monitorizării nivelului de zgomot ambiental aerului în municipiul 
Buzău 

 În anul 2013, APM Buzău a monitorizat lunar nivelul zgomotului ambiental în 
municipiul Buzău în 4 puncte (intersecţia E85 cu DN10, complex OMI EXPO, 
intersecţia B-dul Unirii cu str. Transilvaniei , bariera Brăilei - zona Est Buzău) 
rezultând un număr de 36 de determinări. În urma acestei monitorizări, în anul 2013, 
în municipiul Buzău s-au înregistrat un număr de 14 depăşiri ale valorilor limită 
pentru nivelul de zgomot conform STAS 1001/1998. 

Rezultate monitorizării radioactivităţii factorilor de mediu în municipiul Buzău 
În anul 2013, în cadrul laboratorul de monitorizare a radioactivităţii mediului, s-

au efectuat pentru municipiul Buzău, măsurători după cum urmează: 
   - 4066 măsurători beta globale pentru aer, apă de suprafaţă, apă subterană , sol şi 
vegetaţie; 
   -  3989 măsurători doză gama în aer. 
În urma analizei acestor măsurători a rezultat că în anul 2013, în municipiul Buzău, 
nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită din punct de vedere al 
radioactivităţii mediului, valorile măsurate fiind comparabile cu cele înregistrate în 
anul 2012. 

Stadiul realizării măsurilor din PROGRAMUL DE GESTIUNE A CALITĂŢII 
AERULUI PENTRU PM10 la finele anului 2013 

Raportul de evaluare a stadiului realizării măsurilor prevăzute în Programul de 
Gestionare a Calităţii Aerului  pentru PM10, întocmit pentru zona Buzău (municipiul 
Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rîmnicu Sărat (municipiul Râmnicu Sărat, 
comuna Topliceni, comuna Grebănu, comuna Valea Râmnicului şi comuna 
Podgoria), a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Buzău în trimestrul II 2013 şi 
este  pus la dispoziţia publicului, prin postarea acestuia pe site-ul instituţiei. 
Unele dintre măsurile prevăzute în acest program pentru a fi realizate de către 
Primăria Municipiului Buzău, nu au fost realizate, principala cauză a acestor 
nerealizări fiind lipsa fondurilor necesare.  În cursul anului 2013, Primăria 
Municipiului Buzău a acţionat pentru realizarea unor lucrări de modernizare străzi şi 
trotuare şi de menţinere a stării de curăţenie în perimetrul de protecţie al staţiei 
automate de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 (aceste acţiuni având ca rezultat 
înregistrarea unui  număr mai mic de depăşiri ale valorii limită pentru media zilcă  
pentru PM10 în anul 2013, comparativ cu anul2012 (20 faţă de 32). 
  Stadiul realizării obligaţiilor cei revin Primăriei municipiului Buzău în domeniul 
gestiunii zgomotului ambiental 

Conform legislaţiei existente în domeniul gestionării zgomotului ambiental, 
Primăria Municipiului Buzău a avut obligaţia întocmirii hărţilor de zgomot, până la 
data de 30 iunie 2012 şi a planului de acţiune pentru reducerea zgomotului 
ambiental şi încadrarea lui în limitele impuse de legislaţia în vigoare, până la data de 
18 iulie 2013.  
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În anul 2013, Primăria Municipiului Buzău, a întocmit hărţile de zgomot, prin 
realizarea achiziţiei acestui serviciui cu ajutorul unui operator economic autorizat 
pentru astfel de lucrări,  iar în  luna august  2013, documentaţia a fost înaintată la 
APM Buzău. Aceasta a analizat documentaţia şi a solicitat o serie de completări. 
Sunt în curs de realizare şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot 
în municipiului Buzău, acestea putând fi finalizate după avizarea hărţilor de zgomot 
de către autorităţile de mediu competente.  

 
10. PENSII  
 
Pentru atingerea directivelor şi activităţilor prevazute în Programul de 

Guvernare 2013 – 2016, în limita competenţelor ce îi revin, Casa Judeţeană de 
Pensii Buzău a desfăşurat o  activitate în concordanţă cu legislaţia în vigoare, 
referitor în speţă la stabilirea şi plata drepturilor de asigurări sociale - pensii, 
indemnizaţii, prestaţii sociale de tip ajutor de deces, compensaţii pentru atingerea 
integrităţii, concedii medicale etc.. 

Astfel, pe domenii de activitate, numai pentru Municipiul Buzău, situaţia se 
prezintă după cum urmează: 

În domeniul activităţii stabiliri-plăţi prestaţii: 
La data de 31.12.2013 se aflau în plată un număr total de 31.557 pensionari din 
bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa cum urmează: 
-22.288 pensionari limită vârstă; 
-      834 pensionari anticipat/anticipat parţial; 
-   5.933 pensionari invaliditate; 
-   2.502 pensionari urmaş. 

Din bugetul de stat, la aceeaşi dată se afla în plată un număr de 260 
pensionari agricultori şi 2.593 beneficiari de indemnizaţii stabilite în baza unor legi 
speciale, astfel: 
-754 indemnizaţii stabilite conform Legii nr.578/2004; 
-335 indemnizaţii stabilite în baza DL118/1990; 
-119 indemnizaţii stabilite în baza Legii nr. 341/2004; 
-280 indemnizatii stabilite în baza Legii nr.189/1999 
-464 indemnizaţii stabilite în baza Legii nr.309/2002; 
-641 indemnizaţii veterani de război. 
   În anul 2013 s-au plătit un număr de 945 ajutoare deces.                                                                           
În domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

Pentru aplicarea prevederilor Legii 346/2002 cu modificarile şi completăile 
ulterioare, în limitele competenţelor ce îi revin CJP Buzău privind activitatea 
asigurării pentru accidente de muncă s-a axat pe soluţionarea şi plata tuturor 
categoriilor de indemnizaţii prevazute de lege. Astfel,  la nivelul municipiului Buzău 
s-a înregistrat în anul 2013 un numar de 46 accidente de muncă.  
În domeniul valorificării biletelor de tratament şi odihnă 
  Valorificarea numărului de bilete de tratament s-a desfaşurat în conformitate cu 
prevederile art. 122 din Legea 263/2010, gradul de valorificare a biletelor de 
tratament prin TBRCM fiind de 91%, comparativ cu cel realizat în 2012 de 92%. 
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 În domeniul activităţii de evidenţă contribuabili şi executare silită 
 În privinţa asiguraţiilor cu declaraţie individuală de asigurare menţionăm că au 
fost predate  3489 dosare, în baza proceselor verbale de predare primire, conform 
OG125/2011 şi a protocolului comun al ministrului Finanţelor, ministrului Sănătăţii şi 
al Muncii către ANAF Buzău.  
 În conformitate cu prevederile art.5 din OUG nr.125/2011, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003  privind Codul Fiscal şi a Protocolului de predare-
primire anexă la Ordinul comun al MFP nr.806/06.06.2012-MMFPS nr. 
934/06.06.2012, Casa Judeţeană de Pensii Buzau a finalizat, în termenul legal 
prevăzut, respectiv 31.12.2013, operaţiunea de predare-primire a documentelor şi 
informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice. 
prevăzute la Cap.II şi III din Titlul IX Cod Fiscal, inclusiv executarea silită a debitelor 
aferente.  
 De asemenea, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Buzău s-a înregistrat un 
număr de 579 de contracte de asigurare aferente asiguraţilor din municipiul Buzău, 
la finele anului 2013 . 
  În domeniul îmbunătăţirii relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii 
  În anul 2013 s-a constatat că utilizarea în sala de relaţii cu publicul a unui 
sistem modern, electronic de dirijare şi ordonare a clienţilor (SEDO), sistem despre 
care a fost înştiinţată şi Primăria Buzău, cu ocazia informărilor din anii precedenţi, a 
eficientizat şi îmbunătăţit într-un grad avansat activitatea de comunicare şi de relaţii 
cu principalii noştri beneficiari, pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii. 
Sistemul  permite o monitorizare zilnică pe fiecare ghişeu în parte a activităţii de 
relaţii cu publicul, în funcţie de specificul fiecărui ghişeu printr-o situaţie care se 
extrage zilnic şi lunar, centralizatoare a tuturor datelor şi informaţiilor primite la 
ghişee. 
 Dintr-o analiză a acestei situaţii, se poate observa ca numărul total de 
informaţii de interes public derulate la nvelul anului 2013 a fost de 105.156. 
În acest sens, au fost luate măsurile legale pentru realizarea a doua obiective 
principale : 

a) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii 
desfaşurate în cadrul instituţiei; 
b) îmbunătăţirea furnizării de servicii publice de către CJP Buzău prin 
simplificarea procedurilor de lucru şi utilizarea de mijloace electronice şi 
tehnică pe baza căreia să se permită desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii şi accesul rapid la date şi servicii de calitate. 

Astfel, activitatea de comunicare şi de relaţii cu publicul a fost monitorizată,  
constatându-se urmatoare datele statistice: 

-număr scrisori şi petiţii înregistrate în anul 2013 : 1443, pentru care s-au 
emis un număr de 1443 răspunsuri, faţă de un număr de 986 înregistrate în 
2012; 
-un număr de 102 audienţe acordate de conducerea instituţiei în 2013, faţă 
de 28 audienţe în 2012; 
-eliberarea unui număr de 8475  adeverinţe pensionari, faţă de 7459 în 2012; 
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-monitorizarea presei locale şi întocmirea revistei presei, prin apariţia de 23 
articole şi a unui număr de 20 apariţii televizate în 2013, faţă de 44 articole şi 
un număr de 15 apariţii televizate în 2012; 
-distribuirea în mod egal a clienţilor către ghişeele de relaţii cu publicul; 
-micşorarea  timpilor de aşteptare la ghişee; 
-menţinerea unei atmosfere plăcute, detensionate în spaţiile de aşteptare, 
tratându-se beneficiarii sistemului cu respect şi maximă operativitate; 
-oferă posibilitatea monitorizării serviciilor şi activităţilor cu privire la fluxul de 
persoane, pe servicii, pe funcţionari, ghişee, la anumite ore din lună, 
respectiv vârfuri de afluenţă; 
-asigură un impact pozitiv asupra imaginii instituţiei în relaţia cu beneficiarii. 

 Cu ajutorul ”controlorului de opinie”, conducerea instituţiei, în orice moment 
poate efectua o analiză a calităţii serviciului public oferit de către salariaţii de la 
ghişeele de relaţii cu publicul pe baza unei situaţii care poate fi extrasă oricând din 
aplicaţia soft, din care reiese modul de satisfacere a solicit[rilor clientelei prin 
atribuirea de calificative < f.bine>, <bine> sau < satisfacător>. 
În domeniul expertizei medicale 

Referitor la activitatea desfaşurată de serviciul expertiză medicală, este de 
precizat este faptul că, principala preocupare în acest domeniu a fost aceea de a 
respecta noile modificări legislative prevăzute în Legea 263/2010 şi de a reduce 
numărul de contestaţii în domeniu. 

Astfel, din datele existente la Casa Judeţeană de Pensii  Buzău, la nivelul 
Municipiului Buzău situaţia privind numărul de pensionari de invaliditate rămaşi în 
evidenţă la finele anului 2013 era de 5933 pensionari.  
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II.DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

  
 

 În anul 2013, Direcţia Administraţie Publică Locală  s-a implicat activ în 
derularea următoarelor activităţi: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor, prin aplicarea Legii nr. 52/2003 şi a Legii nr. 544/2001 şi  asigurarea 
circulaţiei  documentelor adresate primăriei şi Consiliului local, precum şi comisiilor 
de specialitate. În aceeaşi perioadă, s-au întocmit studii, rapoarte şi informări cu 
privire la diferite  domenii de activitate ale administraţiei locale, s-au asigurat atât 
organizarea şi coordonarea activităţilor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor  
Consiliului local, cât şi comunicarea  operativă a hotărârilor Consiliului Local  şi 
dispoziţiilor  Primarului autorităţilor publice şi persoanelor juridice sau fizice 
interesate . 
 Pe parcursul anului 2013, Primarul municipiului Buzău a emis, conform 
competenţelor  date de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  un 
număr de 781 de  dispoziţii.   

Aceste acte administrative s-au emis în aria de competenţă a autorităţilor 
administratiei publice locale, pentru următoarele domenii: 

-convocarea Consiliului Local înaintea şedinţelor ordinare şi a celor 
extraordinare; 

- numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de 
specialitate; 

- respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi punerea în 
aplicare a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României; 

- realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială şi protejarea dreptului 
copilului, precum şi a celor de autoritate tutelară;  

- buna desfăşurare a activităţilor economice, prin emiterea de avize, acorduri şi 
autorizaţii, date în competenţă prin lege; 

- verificarea încasărilor  şi a cheltuielilor sumelor din bugetul local; 
- ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Buzău. 

 Activitatea Consiliului Local s-a desfăşurat atât în plenul celor 15 şedinţe 
organizate pe parcursul anului, cât şi  prin activitatea lunară a celor 5 comisii de 
specialitate. 

Ca urmare, în anul 2013,  Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat un 
număr de 204 de hotărâri de consiliu, din care 15 au avut caracter normativ.  Toate 
aceste hotărâri au fost comunicate  Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, potrivit art. 
48 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Lista hotărârilor adoptate este redată în anexă la prezentul raport. 
 În anul 2013, două hotărâri de consiliu  au fost atacate  în contencios 

administrativ,  conform Legii nr. 554/2004, şi,  pentru amândouă, instanţa a respins 
cererile formulate.  
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 Raport privind Legea nr. 52/2003 
În conformitate cu prevederile Legii  52/2003 privind transparenţa decizională  

instituţia  Primăriei municipiului Buzău a întreprins activităţi pentru implicarea 
publicului  în luarea  deciziilor, şi anume: a creat condiţiile legale pentru organizarea  
dezbaterilor  publice asupra proiectelor normative şi a acţionat pentru informarea 
opiniei publice cu privire la proiectele promovate. 
 Asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea 
cetăţenilor la procesul de elaborare şi adoptare a hotărârilor cu caracter normativ  
ale Consiliului Local s-a realizat prin următoarele activităţi : 

 afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului Buzău şi publicarea în 
mass-media locală ; 

 publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea « proiecte de 
hotărâri », împreună cu proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi 
raportul de specialitate ; 

 întocmirea unui proces-verbal de afişare /publicitate a anunţului în formă 
legală privind asigurarea transparenţei decizionale ; 

 transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice 
interesate. 

 În anul  2013,  Consiliul Local al Municipiului Buzău şi-a desfăşurat activitatea 
prin organizarea a 12 şedinţe ordinare, 2 şedinţe extraordinare şi o şedinţă de 
îndată.  Toate acestea  au fost publice,  fără nicio excepţie. Publicitatea tuturor 
şedinţelor a fost asigurată prin afişaj la panourile informative ale primăriei, mass-
media locală, dar şi prin  intermediul paginii web a primăriei www.primariabuzau.ro. 
Textul integral al dispoziţiei de convocare a şedinţei, cuprinzând ordinea de zi, locul, 
data şi ora desfăşurării şedinţei, au fost date publicităţii prin intermediul ziarelor 
locale. 
 În ceea ce priveşte publicitatea dezbaterilor şedinţelor Consiliului Local, 
aceasta a fost asigurată, în conformitate cu art. 10 al Legii nr.52/2003, prin 
publicarea minutelor şedinţelor pe site-ul primăriei. 

În cursul anului 2013 au fost anunţate în mod public, conform Legii nr.52/2003  
privind  transparenţa decizională, un număr de 15 proiecte de hotărâri, după cum 
urmează : 

1-pentru aprobarea  Regulamentului privind controlul reproducerii câinilor şi 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Buzău (pentru acest proiect de hotărâre a fost organizată o dezbatere 
publică la solicitarea Asociaţiei pentru protecţia animalelor „Prietenii credincioşi”); 

2-pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea ocupării funcţiei de 
administrator de imobile; 

3-privind  modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/ 2012 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău  privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 
aplicabile în anul fiscal 2013 în municipiul Buzău, precum şi reglementarea unor 
măsuri financiar – fiscale; 

4-privind reconstituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din 
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bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe 
culturale de interes local; 

5-privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 18/ 2008 pentru stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea 
domeniului public şi privat al municipiului Buzău; 

6-privind aprobarea unor facilităţi de transport cu autobuzele Societăţii 
Comerciale " Trans – Bus" S.A. Buzău pentru unele categorii de pensionari şi elevii 
cu domiciliul în municipiul Buzău;  

7-pentru modificarea taxei speciale  pentru parcarea autovehiculelor în 
parcările publice din municipiul Buzău;  

8-privind stabilirea tarifelor pentru identificarea, înregistrarea, deparazitarea, 
vaccinarea şi sterilizarea câinilor; 

9-privind completarea Hotărârii nr. 196/ 2010 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de 
transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, 
în vederea îmbarcării/ debarcării călătorilor; 

10-pentru aprobarea Normelor locale privind activitatea asociaţiilor de 
proprietari din municipiul Buzău; 

11-privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din 
municipiul Buzău; 

12-pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea ocupării funcţiei de 
administrator de imobile, aprobat prin Hotărârea nr. 12/2013 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

13-privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 
2014 în municipiul Buzău; 

14-pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru 
suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în 
proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

15-pentru aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată 
populaţiei şi a preţului mediu pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea 
energiei termice către agenţii economici din municipiul Buzău. 

Indicatori  privind procesul de elaborarea  a actelor normative : 
Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă : 1 
Numărul total al recomandărilor  primite :  2 
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative :  2 
Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite : 1 
Numărul şedinţelor publice: 15 
Numărul şedintelor publice anunţate prin  

a) Afişare la sediul propriu : 15 
b) Publicare la site-ul propriu : 15 
c) Mass-media:15 

Numărul estimat al persoanelor care au participat la şedinţele publice : 114 
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media : 15 
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Numărul total al proceselor verbale ale şedinţelor publice : 15 
Numărul proceselor verbale făcute publice: 15 
Numărul  acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea Legii nr. 52/2003: 0. 

Raport privind Legea nr. 544/2001 
În conformitate cu dispoziţiile art. 5, punctul 3 din Legea nr.544 /2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi cu dispoziţiile Hotărârii de 
Guvern nr. 123/2002 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a legii mai 
sus menţionate, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău prezintă 
raportul privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2013 : 
1.-Numărul total de solicitări de informaţii de interes public : 52            
2.-Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes : 52             

 Informaţii economico-financiare : 9   
 Activitatea liderilor instituţiei :  0   
    Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 :  0    
 Diverse : 43  

3.-Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 42   
4.-Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii                                                                                                                                                                                                                                            

 informaţii exceptate : 5 
 informaţii inexistente : 5 

5.-Numărul de solicitări adresate în scris : 52 
 pe suport de hârtie : 46 
 pe suport electronic : 6 

6.-Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 23 
7.-Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 29 
8.-Numărul de reclamaţii administrative : 2   
9.-Numărul plângerilor în instanţă : 0   
10.-Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 50 lei 
11.-Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a documentelor privind 
informaţiile de interes public solicitate : 50 lei 
12.-Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare :  150. 
        Totodată, au existat şi  solicitări verbale  pentru care s-au transmis imediat 
informaţiile respective.    

 
Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri  
 
Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri din  cadrul Direcţiei de 

Administraţie Publică Locală  are ca obiect de activitate îndeplinirea următoarelor 
sarcini : gestionarea corespondenţei instituţiei (cu excepţia celei privind Direcţia 
Economică),  activitatea de arhivă, activitatea de  audienţe,  gestionarea Registrului 
electoral al municipiului Buzău şi organizarea  scrutinelor electorale (alegeri  locale,  
alegeri pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegeri europarlamentare şi 
referendumuri). 

La  Registratura generală  se asigură primirea corespondenţei prin intermediul 
serviciilor poştale, prin poşta militară sau prin curierii altor instituţii şi  se distribuie pe 
circuit  documentele către toate direcţiile, serviciile şi birourile primăriei. Totodată, se  
realizează transmiterea şi urmărirea corespondenţei  pe fluxurile de lucru prin 
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programul de management de documente GoRegistratură/GoFluxuri. De asemenea, 
se asigură expedierea corespondenţei soluţionate către destinatari. 

În anul 2013, Registratura generală a Primăriei Municipiului Buzău a înregistrat  
22.262 de documente (cereri, sesizări, reclamaţii, propuneri)  adresate municipalităţii 
de către cetăţeni sau instituţii, după cum urmează: 
- Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri      -         1045 
- Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari -         1565 
- Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ            -       1864  
- Serviciul Agricol şi Sanitar - Veterinar                      -      1338 
- Compartimentul Autoritate Tutelară             -        1197 
- Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană                 -        1423 
- Serviciul  Autorizare în Construcţii                            -       1458  
- Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări               -        593 
- Serviciul Administrare Fond Locativ                          -       1240 
- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu    
           şi Licitaţii                                               -          2835 
- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale                         -        1200 
- Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului    -         1837 
- Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice                            -         536 
- Serviciul Resurse Umane,Prognoză,Organizare, 
             Cooperare Interinstituţională                            -       1484 
-Direcţia Economică                  -          795 
-Direcţia de Evidenţa Persoanei                 -          487 
-Direcţia de Asistenţă Socială                                       -         594 
-Direcţia Poliţie Locală                     -           771 

 O altă sarcină importantă o reprezintă aplicarea prevederilor  Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,  
aprobată prin Legea nr. 233/2002. 
           Această legislaţie stabileşte cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului de 
petiţionare, cel mai uzitat şi mai eficient mod de rezolvare a unor probleme 
personale sau de grup, constituind  în acelaşi timp şi o garanţie juridică generală 
pentru celelalte drepturi şi libertăţi. 
           Articolul  51 din Constituţia României, republicată, stabileşte că cetăţenii au 
dreptul să se adreseze autorităţilor şi instituţiilor publice cu petiţii, cereri, reclamaţii,  
sesizări sau propuneri, în nume propriu sau în numele unei organizaţii legal 
constituite, iar autoritatea publică are obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi 
în condiţiile stabilite de lege. 
  La nivelul instituţiei noastre, în anul 2013  s-au depus un număr de 85 petiţii, 
înregistrate în „Registrul Petiţii”, iar problematica acestora a fost următoarea:  relaţii 
cu publicul -2, asistenţa socială-6, gospodărie urbană-15, administrarea fondului 
locativ-15, retrocedare imobile conform Legii nr. 10/2001- 4, Poliţia Locală - 9, 
transportul în comun -4, asociaţii de proprietari – 14,  comerţ şi control comercial – 4, 
fondul funciar – 3, patrimoniu – 6, diverse- 3 . 
 Toate petiţiile s-au soluţionat în termenul legal de 30 de zile. 
 Pe componenta de Ghişeu Unic  din site-ul  www.primariabuzau.ro s-au primit 
82 de cereri de la persoane fizice sau juridice, care au solicitat  acces la  serviciile 
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publice aferente Ghişeului Electronic, prin intermediul unei parole şi a datelor proprii 
de  identificare. Această opţiune este folosită de  cetăţeni pentru a efectua plăţi on-
line ale taxelor şi impozitelor locale sau pentru a verifica stadiul solicitărilor depuse 
în baza Legii nr. 544/2001.  

O altă formă de adresare a cetăţenilor faţă de autorităţile locale, atât pentru 
probleme personale, cât şi ale comunităţii, o reprezintă înscrierea în audienţă.
 Astfel, conducerea instituţiei a acordat, pe parcursul anului 2013, următoarele 
audienţe:  
 - primar                       - dr. ing. Constantin Boşcodeală        60    
 - viceprimar                 - Radu Nicolaie Sebastian                  58 
 - viceprimar                 - ing. Fănică Bârlă                                82            
 - secretar                     - Ştefan Nedelcu, acordă audienţe săptămânal.    
 Problemele  ridicate de cetăţeni, aduse la cunoştinţa conducerii instituţiei, s-au 
referit la: solicitare de locuinţe,  locuri de muncă,  ajutoare sociale şi sprijin financiar, 
reconstituire drept  de proprietate- Legea 10/2001, solicitări legate de concesionări, 
servicii de interes public, reparaţii străzi, autorizaţii de construcţii etc.   
 În anul 2013, la arhiva instituţiei s-au depus de către serviciile primăriei, un 
număr de 945 dosare, conform  registrului de evidenţă.  

De asemenea,  în anul 2013 s-au înregistrat 95 de solicitări de informaţii sau 
copii ale documentelor aflate în arhiva instituţiei.  Dintre acestea, 44 au fost  pentru 
eliberarea de adeverinţe de vechime pentru foştii salariaţi ai CAP „Înfrăţirea”, 20 au 
fost pentru  adeverinţe ale funcţionarilor  publici,  15 pentru eliberarea unor copii ale 
documentelor  de stare civilă, iar 16 pentru eliberarea unor copii ale documentelor  
tehnice existente în arhiva primăriei. 
         O altă activitate importantă a Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri 
a fost gestionarea Registrului electoral,  care a devenit funcţional din luna iulie a 
anului 2013. Cu această ocazie s-a realizat arondarea celor aproximativ 116.000 de 
cetăţeni ai municipiului cu drept de vot, în cele 80 de secţii de votare organizate. 
Permanent  se efectuează operări pentru radierea persoanelor decedate, a celor ce 
au pierdut dreptul de vot în urma aplicării art. 64 din Codul penal, a interzişilor 
judecătoreşti sau a persoanelor ce şi-au pierdut cetăţenia. 

 
Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari 
 

    În anul 2013, Biroul  Îndrumare și Control Asociații de Proprietari a contribuit la 
elaborarea următoarelor proiecte: 

 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a 

persoanelor fizice în vederea ocupării funcției de administrator de imobile, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 12/2013, modificată prin 
HCLM 155/2013; 

 Normele locale privind activitatea asociațiilor de proprietari din municipiul 
Buzău, aprobate prin Hotărârii nr.119/2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 

     Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 12/2013 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, biroul a întreprins următoarele: 
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  a) Au fost transmise adrese tuturor asociațiilor de proprietari, prin care au fost 

aduse la cunoștință obligațiile ce revin administratorilor și conducerilor asociațiilor în 
vederea  respectării prevederilor respectivei hotărâri; 

 b) Au fost inventariate persoanele fizice atestate în vederea îndeplinirii funcției de 

administrator de imobile aflate în evidența primăriei din care a  rezultat că până la 
data intrării în vigoare a HCLM 12/2013 au fost atestate 311 persoane fizice; 

 c) Au fost înregistrate și verificate 157 de dosare care conțin cereri pentru obținerea 

vizei anuale a certificatului de atestare  pentru ocuparea funcției de administrator de 
imobile; 
 d) Au fost întocmite rapoarte către comisia de atestare în care au fost supuse 
aprobării: 

 acordarea de vize anuale, în funcție de cererile depuse, pentru 148 de 

administratori, suspendarea a 132  de certificate de atestare, precum  și 
anularea a 4 certificate de atestare a unor administratori de imobile care au 
înregistrat abateri grave  în activitate; 

 organizarea a două sesiuni de examene pentru : 

- obținerea certificatului de atestare de către persoane fizice care au solicitat 

participarea la examenul pentru ocuparea funcției de administrator de imobile, la 

care s-au înscris 20 de persoane fizice, au participat 18 și au promovat 10; 

- evaluarea cunoștințelor pentru 24 de administratori de imobile, care au 

înregistrat  abateri în  îndeplinirea atribuțiilor, din care 21 s-au prezentat la examen 

și 17 au promovat. 
Au fost întocmite referate, în vederea emiterii de către Primarul Municipiului 

Buzău a 4 dispoziții,  în conformitate cu prevederile capitolelor II, III, IV și V din 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a 

persoanelor fizice în vederea ocupării funcției de administrator de imobile aprobat de 
Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 12/2013, modificată prin Hotărârea nr. 
155/2013. 

  La registratura Primăriei Municipiului Buzău au fost înregistrate, de la 

asociațiile de proprietari,  461  de situații  ale soldurilor elementelor de activ și pasiv 

din care  241 aferente semestrului II al anului 2012 și 220 aferente semestrului I 
2013, în conformitate cu prevederile art. 21, alin.(3) din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007,  pe 

care BICAP  le-a verificat și arhivat. 

De asemenea, registratura  a primit,  studiat  și arhivat 70 de procese verbale 

ale adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari. 

 Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari s-a preocupat permanent 

de soluționarea sesizărilor scrise și verbale efectuate de cetățeni cu privire la 

desfășurarea activității asociațiilor de proprietari. În acest sens au fost înregistrate la 

Primăria Municipiului Buzău un număr de 190 de sesizări, reclamații și petiții care au 

fost soluționate prin verificări ale documentelor la sediul asociațiilor sau prin 
solicitarea documentelor la sediul biroului, urmate de încheierea de procese verbale 

și/sau înaintarea unor adrese de răspuns coroborate cu măsuri legale lăsate spre 
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aplicare reprezentanților asociațiilor de proprietari pentru rezolvarea abaterilor 
constatate. 

 Verificările au avut ca obiect organizarea activității acestora,  respectarea 

atribuțiilor legale de către persoanele desemnate a conduce și administra 

patrimoniul asociațiilor cât și din punct de vedere al evidenței financiar contabile.  
Au fost întocmite 12 procese verbale de verificare, acolo unde a fost avută în 

vedere activitatea asociației de proprietari pe o perioadă mai mare de 1 an, 

constatându-se abateri financiar contabile grave, dar și lipsuri în gestiune, la 9 dintre  

asociațiile de proprietari verificate, în valoare totală de aproximativ 22.050 lei. 

În baza Dispoziției nr.269/2012 a Primarului Municipiului Buzău, funcționarii 

publici, au verificat - în primul trimestru al anului - un număr de 205 cereri și 
declarații pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței 
cu energie termică, pentru perioada ianuarie 2013-martie 2013, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecție socială în perioada sezonului rece și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

920/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a ordonanței de 

urgență.  

De asemenea,  în conformitate cu art.1, din Dispoziția Primarului Municipiului 
Buzău nr. 624/2013, privind stabilirea colectivelor care vor primi dosarele 

consumatorilor vulnerabili și vor verifica condițiile de acordare și cuantumul ajutorului 

pentru încălzirea locuinței pe perioada, 01 noiembrie 2013 – 31 decembrie 2013 s-
au primit şi verificat un număr de 2.659 de cereri, din care s-au aprobat 2.362 
drepturi aferente ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu energie termică, 25 au fost 
modificate în luna decembrie 2013, 270 respinse şi 2 au fost sistate. 

  
 
 
Compartimentul Autoritate Tutelară 
 
 
Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei de Administraţie 

Publică Locală a Primăriei municipiului Buzău, are atribuţii privitoare la controlul şi 
îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului, interzisului judecătoresc şi a altor 
persoane cu diferite incapacităţi sau cu discernământul afectat sau abolit, finalizate 
cu realizarea de rapoarte de anchetă psihosocială, la cererea instanţelor 
judecătoreşti, anchetă psihosocială efectuată prin deplasarea efectivă la domiciliul 
părţilor indicate. 

Obiectul de activitate al Compartimentului Autoritate Tutelară  este subordonat 
atât Codului civil şi de Procedură civilă, Codului penal şi de Codului de Procedură 
penală,  cât şi unor legi cum ar fi: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor. 
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 Acest compartiment îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu dispoziţiile 
legislative în vigoare, iar în cursul anului 2013 s-au efectuat următoarele lucrări: 

- 332  anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti (cu 
opinie pentru stabilirea domiciliului minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, 
reglementarea programului de vizitare, stabilirea de legături personale sau tăgadă 
de paternitate); 
 - 141  anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti, în 
vederea instituirii tutelei sau curatelei (pentru persoanele majore lipsite de 
discernământ care nu îşi pot numi un reprezentant sau pentru persoanele majore 
care deşi au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor cauze şi împrejurări 
prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele civile în condiţii satisfăcătoare); 
  - 18 anchete psihosociale realizate la solicitarea instanţelor de judecată în 
vederea întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetăţeni condamnaţi într-o 
cauză penală, care exercită o pedeapsă privativă de libertate şi ale căror familii au 
domiciliul pe raza administrativ - teritorială a municipiului Buzău;  
        - 15 anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Buzău în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub 
interdicţie; 

- 46 anchete sociale solicitate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală în 
vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvârşit acte sau fapte de 
natură penală, în conformitate cu Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor; 
 - 53 anchete sociale -la solicitarea notarilor publici (în vederea desfacerii  
căsătoriei prin procedură notarială cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti şi 
stabilirea domiciliului copiilor minori proveniţi din căsătorie), pentru a se stabili dacă 
acordul dintre soţi nu prejudiciază interesele minorilor; 
          - 64 dispoziţii curatelă specială sau generală (dezbatere succesiune, partaj 
succesoral, încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau teren, 
încuviinţare înstrăinare, etc.); 
 - 46 anchete sociale conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
         Reprezentanţii compartimentului Autorităţii Tutelare mai desfăşoară şi 
următoarele activităţi: 

- sunt obligaţi să asiste persoanele vârstnice (la cererea acestora sau la 
cererea notarului public), în faţa notarului public competent cu ocazia încheierii 
contractelor de vânzare-cumpărare, în vederea apărării intereselor acestora, precum 
şi verificarea sesizărilor privind respectarea clauzelor contractuale, în conformitate 
cu prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

- au în monitorizare 77 de persoane puse sub interdicţie prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, interzişi judecătoreşti pentru care s-a instituit 
tutela prin dispoziţia Primarului municipiului Buzău.  

- la sesizarea organelor de poliţie precum şi a instituţiilor medicale, participă la 
întocmirea procesului verbal în cazul copilului găsit sau abandonat şi propune prin 
dispoziţie emisă de Primar, stabilirea numelui şi a prenumelui acestuia; 
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- soluţionează orice altă solicitare sau petiţie pentru care are competenţă şi 
care intră în atribuţiile sale; 

- sunt obligaţi să se prezinte şi să asiste la orice ascultare sau confruntare a 
minorului care nu a împlinit 16 ani, în cazul săvârşirii unor infracţiuni de către acesta, 
dacă organul de urmărire penală consideră necesar, şi participă în mod obligatoriu la 
prezentarea materialului de urmărire penală la Parchet.  

 
 
Serviciul  Agricol şi Sanitar-Veterinar 

 
        Activitatea principală a anului 2013 a fost stabilită odată cu publicarea în 
Monitorul Oficial a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist din România şi a Normelor de aplicare a legii, aprobate 
prin H.G.nr. 401/2013. 
        Potrivit prevederilor legii a fost demarată procedura de întocmire a situaţiei 
terenurilor agricole, cu sau fară investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau 
privat al statului sau, după caz, al Unităţii Administrativ-Teritoriale a municipiului 
Buzău, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. 
        S-a trecut apoi la întocmirea situaţiei centralizatoare a cererilor de restituire 
nesoluţionate până la apariţia Legii nr.165/2013, în total 389, în vederea stabilirii 
suprafeţei de teren necesare, în total 163,2340 ha, în scopul finalizării procesului de 
restituire la nivelul municipiului Buzău, situaţie care a fost deja înaintată Comisiei 
judeţene Buzău. 
        Urmează să se întocmească planurile parcelare şi ordinea punerii în posesie a 
persoanelor îndreptăţite, apoi vor fi completate procesele verbale de punere în 
posesie care vor fi înaintate către O.C.P.I. Buzău în vederea emiterii titlurilor de 
proprietate, toată activitatea urmând să fie finalizată, conform legii, până la 01 
ianuarie 2016. 
        La sfârşitul anului 2013, datele privind procedura de retrocedare a terenurilor 
agricole se prezintă astfel:     
 Titluri de proprietate completate  -  2.484  
 Titluri de proprietate înregistrate  - 2.452 
 Titluri de proprietate înmânate proprietarilor  -  2.450 
 Titluri de proprietate încă neridicate  -  32 

        Suprafaţa agricolă totală la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale a 
municipiului Buzău, pe categorii de folosinţă, se prezintă astfel:  
1. Teren arabil  din care:            -  6.727,7157 ha 

 Teren arabil irigat             -  1.269,2810 ha 
2. Păşuni naturale                                        -    695,8928 ha 
3. Fâneţe naturale                                             -    106,0800 ha 
4. Vii hibride                                                       -      54,9522 ha 
5. Livezi,pomi,pepiniere, arbuşti fructiferi        -     146,0000 ha 
6. Curţi clădiri                                                    -     116,8971 ha 
7. Alte terenuri în intravilan                               -     114,9572 ha 
TOTAL TEREN MUNICIPIUL BUZĂU           7.961,8826 ha. 
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        Au fost completate un număr de 52 de Registre agricole însumând 3.337 poziţii 
din care: 2.553 poziţii ale gospodăriilor cu domiciliul în localitate, 636 poziţii ale 
gospodăriilor cu domiciliul în alte localităţi  („străinaşi”)  şi 148 poziţii ale persoanelor 
juridice (societăţi comerciale). 
        S-a ţinut evidenţa la zi a registrelor agricole, referitoare la mişcărilor de terenuri 
intervenite pe parcursul anului 2013 referitoare la: ieşiri din indiviziune, certificate de 
moştenitori; acte de partaj voluntar, sentinţe civile, contracte de vânzare-cumpărare.  
        Au fost eliberate adeverinţe necesare proprietarilor de  terenuri şi/sau animale 
de pe raza municipiului Buzău, dar şi a deţinătorilor de familii de albine, în baza 
cărora, prin programele derulate de către A.P.I.A. Filiala Buzău, au fost obţinute 
finanţări prin: 

 Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”  
 Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” 
 Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 
 Măsura 142 – „Infiinţarea grupurilor de producători” 
 Măsura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona 

montană” 
        Pe tot parcursul anului au fost completate declaraţii fiscale pentru stabilirea 
impozitului pe teren datorat potrivit prevederilor Legii nr.571/20033 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru persoanele fizice cât şi 
pentru cele juridice care deţin terenuri agricole pe Unitatea Administrativ-Teritorială a 
municipiului Buzău. Au fost completate şi eliberate un număr de 181 certificate de 
producător, în  vederea comercializării produselor  agricole în pieţe, târguri şi 
oboare, pentru care s-a făcut verificarea în teren a existenţei suprafeţelor declarate 
pentru fiecare cultură în parte, dar şi o estimare a producţiilor pe unitatea de 
suprafaţă. S-au înaintat pentru a fi aprobate de către Comisia judeţeană Buzău titluri 
de proprietate în scopul completării acestora, de către O.C.P.I.Buzău, cu datele 
privind amplasametul: tarla, parcelă şi vecinătăţi, pentru suprafeţele de teren care nu 
au aceste înscrisuri, terenuri aflate în administrarea Societăţii Agricole „MUNTENIA” 
Buzău.  
 
 

Serviciul  Juridic  şi Contencios  Administrativ 
 

Serviciul Juridic  şi Contencios  Administrativ a desfăşurat în anul 2013 o 
activitate complexă, orientată în principal în următoarele direcţii: reprezentarea 
autorităţilor administraţiei publice în instanta, redactarea de întâmpinări şi concluzii 
scrise, formularea de obiecţiuni şi/sau de  obiective expertize, promovarea de căi 
ordinare şi/sau extraordinare de atac, formularea de cereri reconvenţionale,  
redactarea de dispoziţii cu referate pe Legea nr. 10/2001, pregătirea de dosare 
pentru înaintare Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, adrese şi 
răspunsuri diverse, asigurarea muncii de secretariat pentru diverse comisii ale 
Consiliului Local al municipiului Buzău (consemnare dezbateri şi audienţe ale 
comisiilor), consiliere de specialitate, vizarea pentru legalitate a contractelor şi altor 
acte care au angajat răspunderea patrimonială a municipiului, colaborarea cu 
compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de hotărâri de Consiliul 
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Local, participarea în diverse comisii de licitaţii, participarea la mediere a diverselor 
litigii purtate între autoritatea publică locală şi terţe persoane, prescripţii executări 
sancţiuni contravenţionale.  

În total a fost asigurată reprezentarea în 455 cauze, structurate după cum 
urmează: 42 cauze pe Legea nr. 10/2001, 81 acţiuni în constatare şi uzucapiuni , 15 
cauze pe Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 53 plângeri contravenţionale, 4 
acţiuni în revendicare, 7 acţiuni în pretenţii, 25 de acţiuni pe Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ ( anulări acte administrative, altele decât hotărârile de 
Consiliu Local), 2 cereri în anulare de hotărâri ale Consiliului Local, 2 cauze pe 
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară (plângeri împotriva 
încheierilor de carte funciară), 2 cereri pe obligaţia de a face, 19 cauze soluţionate 
prin procedura acordului de mediere, 55 prescripţii executări sancţiuni 
contravenţionale, 148 cauze având ca obiect alte cereri (rectificare acte de stare 
civilă, înregistrări tardive ale naşterii, curatelă, sistare pensie de întreţinere, servitute, 
litigii de muncă, acţiuni în răspundere civilă delictuală, accesiune imobiliară, 
autoritate tutelară, evacuare, contestaţie la executare, o plângere penală etc). 
  De asemenea, au fost  pregătite 40 de dosare pentru înaintare către 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, au fost întocmite 39 proiecte 
de dispoziţii, cu 39 referate pe Legea nr. 10/2001 şi 252 alte documente ( adrese, 
borderouri, cereri diverse, răspunsuri la petiţii diverse, procese verbale de punere în 
posesie ). Au fost întocmite 23 de procese verbale de afişare a citaţiilor şi 
comunicărilor primite la instituţia noastră de la diverse instanţe. S-a asigurat 
secretariatul tehnic al Comisiei juridice a Consiliului Local al municipiului Buzău, 
precum şi al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului  Municipiului 
Buzau. Au fost soluţionate toate petiţiile adresate serviciului juridic, au fost avizate 
contracte, au fost întocmite procese verbale de afişare a citaţiilor şi comunicărilor 
primite pe adresa Primăriei şi s-au semnat acte referitoare la procedura achiziţiilor 
publice.   
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III. DIRECŢIA   EVIDENŢA   PERSOANELOR 
 
 

Pentru municipiul Buzău şi cele 28 de localităţi arondate pe linie de evidenţă a 
persoanelor, activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor se desfăşoară de 
către Direcţia  Evidenţa  Persoanelor,  înfiinţată la data de 01.01.2005  în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Buzău. 
          Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Buzău a aplicat actele normative care 
organizează şi reglementează activitatea specifică, printre care amintim O.G. 
84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă 
a persoanelor,  Legea 119/1996 R, cu modificările şi completările ulterioare privind 
actele de stare civilă şi normele metodologice aprobate de H.G. 64/2011, O.U.G. 
97/2005 R privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români şi normele metodologice aprobate prin H.G.1375/2006, Legea 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 
Legea 7 din 2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, Codul civil, 
radiogramele şi circularele care reglementează anumite aspecte particulare ale 
activităţii specifice. 
 I. ACTIVITATEA PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Activitatea de evidenţă a persoanelor a fost efectuată în temeiul prevederilor 
legale în materie , respectiv OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea 290/2005, a H.G. 
1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, precum şi a circularelor, instrucţiunilor, radiogramelor şi a 
precizărilor primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de date Bucureşti. 
 Ca urmare a activităţii de lucru cu publicul desfăşurate, în cursul anului 2013 
au fost eliberate un număr total de 26440 cărţi de identitate pentru cetăţenii cu 
domiciliul în Municipiul Buzău şi în cele 28 de localităţi arondate pe linia evidenţei 
persoanelor Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Buzău. 

1. Nr. cărţi de identitate 26440, din care: 
    2210 la eliberarea primului act de identitate; 
    16294 la expirarea termenului de valabilitate; 
    1282 la schimbarea numelui; 
    4620 pentru schimbarea domiciliului; 
    1601 în cazul pierderii; 
      333 în cazul deteriorării; 

2. Cărţi de identitate provizorii -1105, din care 38 pentru cetăţenii care au 
dobândit pentru prima dată cetăţenia română sau şi-au (re)stabilit domiciliul pe 
raza de competenţă, 5 ca urmare a dobândirii cetăţeniei române, 33 ca urmare 
a restabilirii domiciliului din străinătate în România. 

3. S-au aplicat un număr total de 1753 de vize de reşedinţă pentru locuitorii din 
Municipiul Buzău, şi cele 28 de localităţi arondate care au dorit să-şi 
stabilească temporar reşedinţa într-o altă localitate decât cea de domiciliu. 
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S-au preluat în baza de date locală un număr total de 1970 de comunicări de 
naştere transmise de serviciul de stare civilă din cadrul Direcţiei de evidenţă a 
persoanelor Buzău precum şi de către compartimentele de stare civilă organizate în 
cadrul celor 28 de localităţi arondate pe linia evidenţei persoanelor. 
        În baza comunicărilor transmise s-au operat în baza de date locală un număr 
total de 3683 de menţiuni de deces, acestea având o importanţă deosebită pentru 
coerenţa şi rigoarea  bazei de date locală. 
      În situaţiile în care au existat suspiciuni cu privire la identitatea persoanelor, 
pentru a se preveni eliberarea unor acte de identitate altor persoane, s-au solicitat 
verificări prin organele poliţiei de ordine publică, acesta fiind unul dintre motivele 
care au dus la prelungirea termenului de eliberare a actelor de identitate până la 30 
de zile de la solicitare. 

În cadrul controalelor efectuate la Serviciul Evidenţă Buzău s-au constatat: 
legalitatea actelor întocmite, respectarea prevederilor legale în materie, atât în cazul 
pierderii, distrugerii sau furtului B.I./C.I., cât şi în cazul schimbărilor de domiciliu şi al 
restabilirii reşedinţei. 

Pe linia depistării persoanelor urmărite general, lucrătorii serviciului acordă o 
atenţie deosebită verificărilor operative în baza de date astfel că în perioada 
analizată nu s-au prezentat persoane  care sunt urmărite s-au care au fost date în 
urmărire internaţională. 
         Pentru diminuarea semnificativă a numărului de restanţe, există întocmit un 
plan de măsuri DEPABD/IGPR nr. 1970237/95835/2010 cu activităţile specifice 
pentru agenţii de proximitate şi lucrătorii de evidenţă a persoanelor. Astfel, la 
începutul anului, am primit de la DJEP Buzău CD-uri cu fişierele persoanelor 
restanţiere, pe care le-am înmânat şefilor posturilor de poliţie ale comunelor 
arondate, pentru efectuarea de verificări în teren. În baza proceselor verbale cu 
verificările efectuate în teren de lucrătorii de ordine publică, în conformitate cu 
prevederile planului de măsuri menţionat mai sus, lucrătorii DEP au preluat în baza 
de date menţiuni operative şi au efectuat verificări specifice pentru persoanele care 
nu au fost găsite la domiciliu, neputând fi puse în legalitate. 

Direcţia de Evidenţa Persoanelor a venit în sprijinul cetăţenilor aflaţi în 
localităţile îndepărtate care au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul 
prevăzut de lege. Astfel, în colaborare cu primăriile localităţilor şi cu sprijinul 
poliţiştilor de ordine publică,  s-au organizat un număr total de 9 deplasări cu staţia 
mobilă de preluat imagini, punându-se în legalitate un număr total de 472 de cetăţeni 
care aveau actele de identitate expirate, deteriorate sau pierdute. 
II. ACTIVITATEA PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
           Activitatea  Compartimentului de  Stare Civilă, privitoare la înregistrarea 
naşterilor, căsătoriilor  şi decesurilor  precum şi eliberarea certificatelor de stare 
civilă şi a duplicatelor acestora, a extraselor pentru uz oficial precum şi  transcrierea 
actelor de stare civilă, ale cetăţenilor români aflaţi în stăinătate şi operarea pe 
marginea actelor de stare civilă, este reglementată în principal de Legea 
nr.119/1996cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată, şi H.G. 
nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materie de stare civilă. 
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 În cadrul Serviciului de Stare Civilă s-au  prelucrat un număr de 10819 de 
cereri şi s-au eliberat 4886 acte de stare civilă, după cum urmează: acte de naştere - 
2662,  acte de căsătorie -   678,  acte de deces – 1546. 
 Au fost operate în registrele de stare civilă, exemplarul nr.I, un număr de 5053 
de menţiuni, dintre care 2286 au fost primite din alte localităţi, operate şi comunicate 
la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Buzău, pentru a se face menţiunile corespunzătoare şi în registrul de stare civilă - 
exemplarul II.  

Cu ocazia declarării şi a înregistrării naşterii, s-au atribuit un număr total de 
2632 de coduri numerice personale din listele precalculate corespunzător naşterilor 
înregistrate, cu respectarea strictă a prevederilor normelor metodologice, 
efectuându-se totodată comunicările corespunzătoare la Biroul de Evidenţă 
Persoane şi Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Buzău. 

După întocmirea actelor de deces şi eliberarea certificatelor de deces, actele 
de identitate ale decedaţilor s-au trimis în termenul legal de 10 zile la Biroul de 
Evidenţă a Persoanelor din cadrul DEP Buzău, în scopul efectuării în baza 
informatizată de date a menţiunilor corespunzătoare. De asemenea,  livretele 
militare ce au aparţinut unor persoane cu obligaţii militare şi care au decedat,  au 
fost comunicate în termen legal centrelor militare, până la data de 5 a lunii 
următoare. 
         S-au primit şi operat de la instanţele judecătoreşti, 328 de hotărâri rămase 
definitive şi irevocabile, din care 251 pronunţate în acţiuni de divorţ,  45 pronunţate 
în acţiuni de tăgada paternităţii şi 32 acţiuni de stabilirea filiaţiei. 
      În baza declaraţiilor de recunoaştere a paternităţii s-au efectuat 276 de 
menţiuni pe marginea actelor de naştere ale copiilor recunoscuţi, eliberându-se, 
după operare, şi certificatele de naştere nou întocmite. 
      Erorile din conţinutul actelor de stare civilă aflate în păstrare s-au îndreptat prin 
procedura administrativă a rectificării, în baza dispoziţiei primarului, fiind operate pe 
marginea actelor de stare civilă 36 de dispoziţii, eliberându-se totodată şi 
certificatele de stare civilă. 
      În cursul anului 2013, s-au transcris un număr de 188 de acte de stare civilă, 
din care 150 acte de naştere,  32 de acte de căsătorie şi 6 acte de deces. Din cele 
2662 acte de naştere, 11 sunt acte care privesc  adopţii naţionale, întocmite în 
temeiul sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de tribunal.   
      Ca urmare a înregistrărilor făcute în actele de deces, în 1130 cazuri s-a 
întocmit anexa 24, care a fost înaintată notarului public în vederea deschiderii 
procedurii succesorale. 
      În cursul anului 2013, la solicitarea cetăţenilor care şi-au pierdut, deteriorat, li 
s-a furat sau au dorit preschimbarea vechilor certificate de stare civilă, s-au eliberat 
un număr de 2429 certificate de naştere, 402 de certificate de căsătorie şi 290 
certificate de deces. 

Potrivit noilor atribuţii care conferă şi ofiţerului de stare civilă dreptul de a 
desface pe cale administrativă căsătoria, în cazul în care nu au rezultat copii minori, 
s-au primit şi soluţionat 20 de cereri, eliberându-se certificatele de divorţ 
corespunzătoare. De asemenea, în baza comunicării certificatelor de divorţ emise de 
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notarii publici sau alte servicii de stare civilă din ţară, s-au operat pe marginea 
actelor de căsătorie un număr total de 87 de menţiuni de divorţ. 
III. ACTIVITATEA PE LINIE JURIDICĂ 
      Un număr  de 23 de cetăţeni au solicitat schimbarea numelui sau a prenumelui 
pe cale administrativă, în baza documentaţiei depuse la dosar, a verificărilor de 
specialitate şi, în final, a dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean,  fiind operate 
dispoziţiile pe marginea actelor de stare civilă şi eliberate certificatele 
corespunzătoare. S-au efectuat verificări specifice în 23 de cazuri de înregistrare 
tardivă a naşterii şi în 3 cazuri de declarare a morţii persoanelor pe cale 
judecătorească. 

Dreptul la identitate al tuturor cetăţenilor şi de egalitate în faţa legii şi a 
instituţiilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, este una din cerinţele 
fundamentale ale existenţei unui stat de drept. Fără o identitate certă, probată cu 
certificatele de stare civilă şi actele de identitate, dreptul fundamental la identitate 
devine iluzoriu, revenind instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu obligaţiile 
prevăzute de lege pentru a sprijini toate persoanele în scopul obţinerii, în termenele 
prevăzute de lege, a documentelor  oficiale care să le servească la obţinerea tuturor 
drepturilor conferite de legislaţia românească în vigoare. Un rol deosebit în acest 
sens revine Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 
organizate în conformitate cu prevederile O.G.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.  
IV. ACTIVITATEA PE LINIE DE INFORMATICĂ 
       Principala activitate a compartimentului informatic este de actualizare a 
Registrului Judeţean de Evidenţa  Persoanelor cu datele privind persoana fizică, în 
baza comunicărilor înaintate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi instanţe judecătoreşti, precum şi a documentelor 
prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de 
identitate. 
         S-a efectuat actualizarea RJEP cu informaţii aferente evidenţei operative 
informatizate, conform comunicărilor de la instanţele judecătoreşti. 
     Au fost operate în RJEP menţiunile de divorţ comunicate de Serviciile de stare 
civilă ale primăriilor arondate. 
       În cursul anului 2013, au fost primite de la BJABDEP şi DJEP Buzău liste cu 
erori rezultate în urma aplicării retururilor şi testelor de coerenţă pe baza judeţeană 
de date, lucrătorii desemnaţi desfăşurând activităţi pentru corectarea acestor erori, 
conform Metodologiei de lucru şi recomandărilor instituţiilor mai sus menţionate 
ulterior fiind înaintate răspunsurile pentru cazurile rezolvate, cu respectarea 
termenelor. 
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IV.  ARHITECT ŞEF 
 

Serviciul  Urbanism şi Dezvoltare Urbană 
 

        Serviciul de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, conform relementărilor legale în 
vigoare, asigură temeiul tehnic necesar emiterii certificatelor de urbanism, respectiv 
avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; organizează 
activitatea în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la 
actul de autoritate al autorităţii administraţiei publice; aplică strategia impusă de 
Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr.235/2009 şi Regulamentul General de 
Urbanism aferent. 
       În activitatea desfăşurată, s-au avut în vedere următoarele: 

 verificarea operativă  a modului de respectare a structurii şi conţinutului 
documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor 
necorespunzătoare; 

 analizarea documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, 
precum şi pentru stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru 
elaborarea documentaţiei tehnice; 

 verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism pentru înlocuiri, 
montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare ; 

 verificarea documentaţiilor şi elaborarea certificatelor de urbanism pentru lucrări 
de construire, desfiinţare, comasări, dezmembrări, informaţii urbanistice, precum 
şi instituirea de servituţii de trecere; 

 redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism  

 instrumentarea  şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a 
tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice; 

 asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism 
aprobate;  

 prezentarea şi susţinerea lucrărilor în Comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului; 

 relaţii cu publicul / informaţii documentaţii de urbanism;  

 întocmirea în fiecare lună a listei certificatelor de urbanism eliberate de Primăria 
municipiului Buzău şi înaintarea acesteia către Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Buzău.  

 întocmirea  şi publicarea lunară pe site-ul Primăriei municipiului Buzău a listelor 
privind certificatele de urbanism eliberate conform prevederilor legale şi afişarea 
la avizierul serviciului, împreună cu informaţiile privind modificările legislaţiei 
specifice;  

 prezentarea materialelor  Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism din cadrul Primăriei Buzău, în vederea avizării din punct de vedere 
tehnic; 

 arhivarea dosarelor în vederea predării acestora la arhivă. 
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  Au fost elaborate rapoarte ale serviciului de specialitate pentru documentaţii 
de urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel de Plan Urbanistic Zonal, şi Avize de 
oportunitate, după cum urmeaza:   

 P.U.Z.- construire silozuri cereale, clădire dependinţe şi împrejmuire 
proprietate privată, tarlaua 6, parcela 18, Buzău extravilan, cu nr. 
5445/2013, solicitat de către S.C Agrisan S.R.L., aprobat prin Hotarârea 
Consiliului Local nr. 62/28.03.2013; 

 avize prealabile de oportunitate şi documentaţii  de urbanism prezentate şi 
aprobate în comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi urbanism pe anul 
2013: 

 aprobare PUZ  pentru construire Silozuri cereale, extravilan, 
municipiul Buzău, tarlaua 6, parcela 18, solicitat de către S.C 
Agrisan SRL Buzău cu nr. 5445/13.03.2013  

 avizare documentaţie tehnico – economică aferentă ca obiectiv de 
investiţii” Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul 
Buzău, judeţul Buzău; ( 59 blocuri de locuinţe) conf. anexă, solicitat 
de Primăria municipiului Buzău cu nr. 8294/23.04.2013. 

          Ca urmare a cererilor depuse de persoane fizice şi persoane juridice s-au 
efectuat controale în teren şi s-au eliberat un număr de 601 certificate de urbanism. 
Cererile au avut ca obiect investiţii diverse : spaţii de producţie, locuinţe individuale 
şi colective, spaţii comerciale, prestări servicii, construcţii provizorii, panouri 
publicitare, informaţii urbanistice, operaţiuni notariale, etc.         
            
 

Serviciului Autorizare în Construcţii 
 

         Serviciul Autorizare în Construcţii îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 
nr.50/1991, modificată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a 
Ordinului nr.839/2009 referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991. 
         În anul 2013, Serviciul Autorizare în Construcţii a eliberat un număr de 329 
autorizaţii de construire, repartizate astfel: 
Parte construcţii:  
 1. Locuinţe colective – blocuri noi………………………………………...4 
  2. Modificări locuinţe colective…………………………………………..75  din care:                          

- Refaţadizări…………………………………………………………...55 
- Recompartimentări……………………………………………………6 
- Consolidări……………………………………………………………. 3 
- Şarpante……………………………………………………………… .3 
- Construcţii balcon……………………………………………………..8 

3. Locuinţe individuale…………………………………………………..113  din care:  
- Locuinţe parter………………………………………………………..7 
- Locuinţe P+1………………………………………………………...67 
- Locuinţe P+n………………………………………………………….9 
- Extindere locuinţe…………………………………………………...23 
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- Anexe gospodăreşti…………………………………………………..1 
- Împrejmuiri……………………………………………………………...4 
- Modificări/Consolidări/Refuncţionalizări…………………………….2 

4. Construcţii pentru instituţii publice şi servicii…………………..……27  din care: 
      -  Construcţii pentru comerţ………………………………………….10 

- Construcţii pentru servicii………………………….……………….9 
- Constructii pentru sport……………………………………………..2 
- Constructii pentru invăţământ………………………………………1 
- Construcţii pentru cultură……………………………………………1 
- Construcţii pentru culte……………………………………………...4 

5. Construcţii pentru industrie - construcţii speciale………………..…27  din care: 
      -  Construcţii industriale………………………………………………17 

- Construcţii pentru depozitare……………………………………….8 
- Construcţii pentru telecomunicaţii………………………………….2 

6. Construcţii provizorii amplasate pe domeniul public………….……12  din care: 
- Panouri afişaj…………………………………………………………3 
- Firme şi reclame……………………………………………………...9 

7. Construcţii provizorii amplasate pe domeniul privat…………............4 din care: 
- Chioşcuri şi tonete……………………………………………...……3 
- Garaje..............................................................................................1 
- Parte instalaţii: 

1. Branşamente…………………………………………………………54 din care: 
- Branşament gaze naturale……………………………………..52 
- Branşament electric………………………………………………2 

2. Înfiinţare reţea gaze........…………………………………………….1  
3. Înfiinţare reţea electrificare………………………………………….1  
4. Extindere reţele……………………………………………………….1 din care: 
      -    Extindere reţea gaze naturale..................................................1 
5. Reparaţie capitală reţele…............................................................10 din care: 
     -     Reparaţie capitală reţea apă potabilă…..................................3 
     -     Reparaţie capitală reţea electrificare…...................................7 
şi un număr de 70 autorizaţii de desfiinţare. 
Valoare totală taxă de autorizaţie de construire încasată – 688 904 lei; 
Valoare totala taxă autorizaţie de desfiinţare încasată          – 9 282 lei. 
         Totodată,  s-a participat la efectuarea unui număr de 118 recepţii, la 
terminarea lucrărilor de construire, pentru diferite categorii de construcţii, a unui 
număr de 60 recepţii la terminarea lucrărilor de desfiinţare a unor construcţii şi s-au 
rezolvat 21 de cereri privind prelungirea unor autorizaţii de construire. 
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V. DIRECŢIA EVIDENŢĂ ADMINISTRARE PATRIMONIU,  
CADASTRU ŞI TRANSPORTURI LOCALE 

 
Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi  Licitaţii 
 
Anul trecut, Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii s-a ocupat 

de asigurarea evidenţei domeniului public. 
1.1. În domeniul administrării domeniului public al municipiului Buzău 
1.1.1. Privind evidenţa domeniului public, a asigurat: 
-   evidenţa bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului;  
- efectuarea modificărilor ce au survenit în structura domeniului public al 
municipiului, în urma aplicării dispoziţiilor emise la nivel central sau de Consiliul 
Local; 
-   inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public. 

Servicul Evidenţă şi Patrimoniu ţine evidenţa bunurilor transmise în folosinţă 
gratuită, face  propuneri pentru mărirea patrimoniului imobiliar(terenuri şi clădiri), 
atestarea unor terenuri la domeniul public şi  celprivat al municipiului, respectiv 
propuneri privind schimburi de imobile şi/sau terenuri. 

A întocmit şi actualizat evidenţa de schimburi imobile, exproprieri pentru cauză 
publică, în colaborare cu alte compartimente cu atribuţiuni în domeniu. 

A elaborat propuneri privind politici de administrare a domeniului public al 
municipiului, în colaborare cu alte compartimente, conform directivelor stabilite de 
executivul Primăriei sau Consiliul Local. 
1.1.2. Concesionarea bunurilor din domeniul public  

Au fost elaborate: 
- analiza documentaţiei necesară fundamentării deciziilor privind concesionarea 
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului; 
- documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor şi a asigurat îndeplinirea 
tuturor procedurilor necesare desfăşurarea în condiţii legale a acestora; 
- caietele de sarcini şi contracte de concesiune pentru îndeplinirea dispoziţiilor din 
hotărârile Consiliului Local privind concesionarea bunurilor din domeniul public ; 
- propuneri pentru modificarea clauzelor contractuale, rezilierea acestora şi alte 
propuneri referitoare la derularea contractelor, ca urmare a verificărilor şi 
constatărilor din teren ;  
- scoate la licitaţie în vederea vânzării unor terenuri proprietate privată a municipiului 
în vederea realizării obiectivelor prevăzute în PUD-urile aprobate de Consiliul Local 
Municipal ; 
- a asigurat evidenţa contractelor de concesiune şi a urmărit îndeplinirea prevederilor 
contractuale, în colaborare cu alte compartimente abilitate, prin verificări periodice.  

1.1.3 Utilizarea terenurilor din domeniul public pentru activităţi comerciale 
1. a întocmit acordurile de folosire a locului public având în vedere prevederile legale 
în domeniu : 

 Acorduri organizare şantier  -  60 

 Acorduri teren târg Drăgaica -  210 

 Acorduri chioşcuri, măsuţe, tarabe etc.-  241                           
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 Acorduri garaje - 202                                 

 Acorduri panouri publicitare, bannere, etc. -  89             

 Acorduri tarabe mărţişoare   -  40            

 Acorduri terase sezoniere -  26 

 Acorduri acces separate -  21 

 Acorduri rampe acces -  14 

 Acorduri tarabe sărbători iarna -  40 

 Acorduri teren Festivalul berii “Timişoreana” 

 Acorduri teren produse agricole de sezon - 85 

 Acorduri teren “Zilele Oraşului”. 
A asigurat evidenţa informatizată a amplasamentelor repartizate agenţilor 

economici şi a verificat periodic modul de respectare a prevederilor contractuale, 
întocmind propuneri de remediere a situaţiilor de încălcare a acestora.  

Colaborează cu Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru urmărirea modului de 
încasare a taxelor. 

1.1.4 Utilizarea domeniului public pentru activităţi de reclamă ale operatorilor 
autorizaţi. Asigură evidenţa informatizată a contractelor încheiate cu operatorii de 
reclamă, urmăreşte modul de îndeplinire a prevederilor contractuale şi elaborează 
propuneri pentru remedierea situaţiilor de încălcare ale acestora. 

1.1.5 În domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă: 
-  a făcut propuneri privind repartizarea spaţiilor către partide politice, O.N.G. etc., la 
solicitarea acestora şi funcţie de disponibilul comunicat de Serviciul Administrare 
Fond Locativ ; 
-  a întocmit contractele de închiriere împrumut de folosinţă ; 
- a verificat periodic dacă spaţiile atribuite spre folosinţă gratuită sunt utilizate în 
scopul pentru care au fost solicitate. 

1.1.6 În domeniul parteneriatului public – privat, pentru execuţia unor obiective 
de interes public local : 

● a asigurat consultanţă de specialitate pentru domeniul precizat ; 
● a elaborat, în colaborare cu alte compartimente abilitate, documentaţia 

necesară promovării proiectelor de parteneriat.  
1.1.7 În domeniul administrării parcărilor din proprietatea municipiului. 
1.2. În domeniul administrării domeniului privat al municipiului Buzău 
1.2.1 Evidenţa domeniului privat :  

 a făcut propuneri pentru mărirea patrimoniului (achiziţii, parteneriate, donaţii, 
cumpărări imobile cu destinaţia de locuinţe sociale) având la bază strategia 
Consiliului Local în acest domeniu ; 

 cumpărarea de către solicitanţi a unor terenuri proprietate privată a 
municipiului pentru care aceştia aveau drept de preempţiune;  

 a elaborat, în colaborare cu alte compartimente abilitate, documentaţiile 
necesare fundamentării proiectelor de tranzacţii cu bunuri imobiliare din 
domeniul privat ; 

 a asigurat evidenţa bunurilor transmise în folosinţă gratuită. 
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1.2.2 Concesionare sau închirierea bunurilor din domeniul privat pentru 
activităţi economice : 
 a întocmit documentaţiile şi a asigurat organizarea licitaţiilor; 
 a întocmit documentaţia, caietul de sarcini, contractul şi procesul verbal de 

predare-primire privind perfectarea concesiunilor sau închirierilor; 
 a asigurat evidenţa operaţiunilor de închiriere sau concesionare a bunurilor din 

proprietatea municipiului; 
 a elaborat propuneri pentru concesionarea terenurilor pentru cazurile în care 

utilizatorul nu poate face dovada unui titlu legal de posesie a terenului; 
 a verificat modul de respectare a clauzelor contractelor de concesiune 

încheiate, propune măsuri legale în cazul nerespectării acestora ; 
 a propus spre aprobare nivelul redevenţei minime în funcţie de zona de 

încadrare a terenului, diferenţiat, după destinaţia terenului ; 
 a asigurat  confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din cadrul compartimentului 

privind datele şi documentele din dosarul concesiunii. 
În cadrul serviciului s-au derulat următoarele activităţi : s-au soluţionat cereri 

diverse având ca obiect: prevederile art. 36 din Legea nr.18/1991 privind rezolvarea 
juridică a terenurilor atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor 
dobînditorilor acestora ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor 
dispoziţiilor art.30 din Legea nr.58/1974, s-au eliberarat adeverinţe, s-au reziliat 
contracte, s-au întocmit adrese pentru cartea funciară, s-au întocmit copii 
documentaţii, s-aub realizat precizări cu temeiuri legale, soluţionarea solicitărilor de 
scoateri la licitaţie, rezolvarea unor sesizări asupra unor amplasamente ilegale, 
cereri de renegociere contracte, preluări contracte, restituire taxei de participare la 
licitaţie şi renunţări  la acorduri teren.  
 
  Birou Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări 
 

Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări şi-a  organizat activitatea în baza 
Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 214/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, a Legii nr. 24/2007 privind reglemetarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, dar şi a Ordinului  634/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, Ordinului nr.415/2009 pentru 
completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, Ordinului 
534/2001privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului 
general, a Ordonanţei nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, a Hotărârii nr.521/1997 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de 
specialitate imobiliar-edilitară şi de constituire a băncilor de date urbane şi a 
Ordinului nr.119/2009 privind modificarea şi completarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a 
Ordinului nr.839/2009 al ministrului dezvoltarii regionale şi locuinţei pentru aprobarea 
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normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrărilor de construcţii. 

În anul 2013, principalele activităţi desfăşurate au fost:  
- eliberarea a 11 procese-verbale şi verificarea documentaţiilor cadastrale prin 

care se solicită recunoaşterea vecinătăţilor imobilelor  proprietate privată cu 
domeniul public sau privat al municipiului Buzău; 

- asigurarea,  către serviciile de specialitate din Primărie,  a bazei topo-
cadastrale necesare dezvoltării  documentaţiilor de urbanism; 

- furnizarea  datelor  în  format  digital  serviciilor din cadrul Primăriei 
municipiului  Buzău, cu privire la situaţia cadastrală a bunurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău; 

- actualizarea datelor privind întocmirea planurilor şi hărţilor municipiului Buzău;  
- încheierea şi predarea pe suport topografic a documentaţiilor privind spaţiile 

verzi din municipiul Buzău şi a anexei cu suprafeţele existente, în vederea 
întocmirii Registrului Spaţiilor  Verzi, către Serviciul Gospodărie Urbană; 

- urmărirea şi solicitarea întocmirii  documentaţiilor  tehnice cadastrale necesare 
alipirii, respectiv dezmembrării bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat 
al municipiului;  

- urmărirea respectării limitelor de expropriere la întocmirea documentaţiilor 
tehnice  cadastrale  necesare  intabulării  proprietăţilor private în cărţile 
funciare de pe raza municipiului Buzău; 

- eliberarea unui număr de 7 adeverinţe referitoare la situaţia unor terenuri 
existente în intravilanul sau extravilanul municipiului, conform PUG; 

- eliberearea unui număr de 124 de certificate de nomenclatură stradală şi 
adresă; 

- 20 adrese cu solicitări către OCPI Buzău; 
- verificarea  şi  actualizarea,  în permanenţă, a situaţiei cadastrale a bunurilor 

ce aparţin domeniului public şi celui privat al municipiului; 
- clarificarea situaţiei juridice a 17 terenuri; 
- diverse solicitari  20; 
- redactarea de hotărâri de consiliu pentru atribuirea de noi  denumiri pentru 2  

artere de circulatie din municipiu; 
- nominalizarea, împreuna cu avizatorii, a avizelor pentru 590 documentaţii 

pentru certificatele de urbanism; 
- înaintarea a 40 de liste cu avize către Serviciul Urbanism şi Dezvoltare 

Urbană; 
- obţinerea informaţiilor privind  traseele reţelelor de utilitate publică pe domeniul 

public pentru 2 documentaţii înaintate de către Comisia de Aplicare a Legii 10; 
- furnizarea de informaţii privind situaţia terenurilor expropriate conform 

decretelor de expropriere;  
- identificate, respectiv verificate 1800 de proprietăţi din extravilanul municipiului 

la Legea 165/2013; 
- completarea anexelor 3, 4, 5 la Legea 165/2013; 
- eliberarea a  20 copii din arhivă, privind dosarele cu retrocedările la Legea10; 
- urmărirea modului de implementare a lucrării cadastrului  imobiliar-edilitar al 

municipiului Buzău,  aflat în derulare. 
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Biroul Comerţ şi Transporturi Locale 
 
Referitor la activităţile pe linie de comerţ trebuie reamintit că  Biroul Comerţ şi 

Transporturi Locale autorizează unităţile de tip restaurant şi bar de pe raza 
municipiului Buzău. Autorizaţia de alimentaţie publică este reglementată de art. 268 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi Dispoziţia Primarului municipiului 
Buzău nr. 626/2010. Pentru obţinerea acesteia agenţii  economici care deţin unităţi 
de alimentaţie publică de tip restaurant sau bar (cod CAEN 5610 sau 5630),  trebuie 
să depună documentaţia completă prevăzută în Dispoziţia nr. 626/2010. Ulterior 
depunerii documentaţiei, o comisie constituită în acest scop verifică exactitatea 
numărului de locuri declarate pe proprie răspundere de reprezentantul firmei, 
precum şi respectarea condiţiilor şi normelor de comerţ şi igienico-sanitare 
prevăzute de legislaţia în vigoare. Astfel, în 2013 a fost emis un număr de 21 
autorizaţii noi şi au fost vizate pentru anul în curs 53 autorizaţii eliberate anterior. 

Tot pe linie de comerţ s-au soluţionat, împreună cu compartimentul de 
inspecţie comercială din cadrul Poliţiei Locale, numeroase sesizări şi reclamaţii 
depuse de cetăţeni şi agenţi economici situaţi în vecinătatea unor unităţi de tipul 
barurilor, restaurantelor, atelierelor de reparaţii auto, spălătoriilor auto etc. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 
650/2002, comercianţii au dreptul să efectueze vânzări de soldare în două perioade 
ale anului după cum urmează : 15 ianuarie-15 aprilie, pentru produsele de toamnă-
iarnă şi 1 august-31 octombrie pentru produsele de primăvară-vară. În acest sens, 
biroul comerţ şi transporturi locale primeşte şi înregistrează notificările făcute de 
agenţii economici şi verifică pe teren constituirea stocurilor, respectarea perioadelor 
şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate de O.G. nr. 99/2000. 

În ceea ce priveşte activitatea de transport local, biroul este autorizat de către 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007. Astfel, biroul emite 
autorizaţii, coordonează şi controlează activitatea de transport public local de 
călători prin servicii regulate pe bază de grafic şi transportul local în regim de 
taximetrie şi închiriere. Referitor la activitatea de taximetrie reglementată de Legea 
nr. 38/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 şi Hotărarea 
Consiliului Local nr. 72/2008, la nivelul municipiului Buzău este aprobat un număr de 
500 de autorizaţii taxi şi 7 dispecerate taxi.  Fiecare dispecerat taxi a fost autorizat la 
înfiinţare, autorizaţiile de funcţionare aferente fiind vizate apoi anual. 

Autorizaţiile taxi sunt eliberate pe o perioadă de 5 ani, ulterior urmând să fie 
prelungite în condiţiile legii. Pe parcursul anului 2013 au fost vizate 158 de autorizaţii 
pentru efectuarea serviciului public de transport, au fost reatribuite de pe lista de 
aşteptare 21 de autorizaţii devenite vacante şi au fost eliberate 27 de autorizaţii noi 
ca urmare a cedării acestora de către operatorii de transport salariaţilor, în condiţiile 
legii. Au fost, de asemenea, preschimbate 19 autorizaţii taxi, ca urmare a înlocuirii 
autoturismelor. 

Obiectivele urmărite în activitatea de control la transportul în regim de taxi au 
fost: 
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 existenţa autorizaţiilor taxi ale autoturismelor; 

 existenţa şi vizarea anuală a certificatelor de agreare R.A.R. a 
autoturismelor; 

 încheierea şi menţinerea contractelor de dispecerat; 

 existenţa asigurărilor pentru pasageri şi bagaje; 

 existenţa şi viza certificatelor de competenţă profesională ale 
taximetriştilor; 

 respectarea locurilor de aşteptare a călătorilor; 

 existenţa tuturor însemnelor taxi; 

 respectarea şi afişarea tarifelor de transport, precum şi încadrarea 
acestora în cele aprobate prin H.C.L. nr. 72/2008; 

 conduita taximetriştilor. 
În urma controalelor efectuate împreună cu lucrătorii serviciului Poliţiei rutiere 

s-au reţinut 6 autorizaţii taxi şi s-au aplicat sancţiunile prevăzute de legislaţia în 
vigoare transportatorilor taxi care au încălcat în mod repetat prevederile Legii nr. 
38/2003 (angajarea unor conducători auto fără certificat profesional taxi, 
încredinţarea autoturismelor taxi de către persoanele fizice autorizate altor 
persoane). 

Pe raza municipiului Buzău funcţionează societatea TRANSBUS S.A.  care 
efectuează transport public de călători cu 30 de autobuze, precum şi un număr de 
49 operatori privaţi ce efectuează transport de călători cu 105 microbuze pe cele 9 
trasee stabilite, conform graficelor de circulaţie aprobate. Operatorii privaţi vizează 
autorizaţia trimestrial,  până la organizarea unei noi licitaţii. 

Societatea TRANSBUS S.A. a obţinut, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
116/2013, un nou contract de delegare a gestiunii prin concesionarea directă a 
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze, 
pentru o perioadă de 6 ani. 

În acest sector de activitate se monitorizează şi controlează următoarele 
obiective : 

 respectarea traseelor aprobate; 

 respectarea graficelor de circulaţie; 

 existenţa şi vizarea autorizaţiilor de traseu; 

 existenţa şi vizarea în termen a licenţelor de transport şi a copiilor 
conforme; 

 existenţa asigurărilor de răspundere civilă şi a celor pentru călători şi 
bagaje, conform prevederilor legale; 

 existenţa însemnelor şi indicativelor prevăzute de legislaţie pentru 
mijloacele de transport; 

 respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte folosirea de forţă de 
muncă calificată (conducători auto cu atestate în transportul de călători); 

 respectarea normelor de conduită ale conducătorilor auto. 
Pe parcursul anului 2013 s-a primit un număr de 17 cereri pentru schimbarea 

destinaţiei unor spaţii (din spaţii de locuit în spaţii comerciale sau dintr-o funcţiune în 
alta a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă). S-au efectuat verificări în 



 

 

 
50   

teren şi s-au emis avizele respective, în conformitate cu prevederile legale şi cu 
documentaţiile depuse.  
 

Serviciul Administrare Fond Locativ 
 

Serviciul  Administrare  Fond  Locativ,  parte componentă a direcției  Evidenţă 
– Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul  Primăriei municipiului  Buzău, se 

ocupă cu întocmirea actelor de închiriere pentru locuințele sociale, locuințele ANL 

aflate în administrare,  cât și a contractelor pentru spații cu altă destinație decât cea 

de locuință, de întocmirea și urmărirea listelor pentru locuințele sociale și din fondul 

locativ de stat, cu administrarea, gestionarea, întreținerea, repararea și exploatarea 

eficientă a fondului locativ din proprietatea publică și cea privată a Municipiului 
Buzău. 

Activitățile specifice serviciului sunt:  

-întocmirea referatelor de specialitate și a dispozițiilor, precum și obținerea 
avizelor necesare în vederea evacuării pe cale administrativă a persoanelor care 

ocupă fără titlu locuințe aflate în administrare; 

-întocmirea referatelor și a proceselor verbale de constatare  în vederea 

acționării în instanță a chiriașilor care nu respectă clauzele contractuale sau 

legislația locativă în vigoare; 

- încheierea contractelor  de închiriere și păstrarea  evidențelor acestora; 

- verificarea  în teren a spațiilor cu destinația de locuință închiriate și urmărirea  

respectării legislației locative în vigoare, a clauzelor contractuale stabilite prin 
contractul de închiriere;  

-calcularea și recalcularea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință aflate 

în administrarea Primăriei municipiului Buzău, pe baza declarațiilor de venit depuse 

de chiriași; 
-încasarea  sumelor stabilite cu titlu de chirie şi a ratelor pentru spaţiile de 

locuit şi cu altă destinaţie,  precum şi întreţinerea şi exploatarea suprafeţelor locative 
aflate în administrare; 

-operarea de modificări ale contractelor de închiriere: radieri, includeri, 
transcrieri, unificări, schimburi, doar urmare a aprobărilor emise de conducere; 

- deschiderea fișelor analitice de evidență pentru fiecare chiriaș în parte care 

cuprind numele și prenumele, adresa, soldul anual și chiria lunară; 

- întocmirea înștiințărilor de plată pentru chiriașii care nu au plătit chiria pe o 

perioadă mai mare de trei luni consecutive și a referatelor ce urmează a fi înaintate 

pentru promovarea în instanță a acțiunilor judecătorești care au ca obiect 

recupererea debitelor restante, rezilierea contractelor de închiriere și evacuarea 

chiriașilor conform prevederilor legale; 

- întocmirea notelor  de plată și calculul penalizărilor de întârziere unde este 
cazul;  

- încasarea chiriilor  pentru locuințe și alte spații aflate în administrare. 

La 31.12.2013  situația fondului locativ se prezintă astfel: fond nou-194 

chiriași, fond vechi - 241 chiriași , terenuri - 290 chiriași.                                                                              
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- spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (partide politice, societăţi 
comerciale precum şi persoane fizice): 48                           

  -   boxe:  6 . 

În administrarea și evidența serviciului Administrare Fond Locativ sunt: 

- 142 unități locative cu destinație locuințe sociale; 
- 200 contracte vânzare-cumpărare cu plata în rate. 

Pe parcursul  anului 2013   s-au  formulat acţiuni şi s-au constituit dosare care 
au fost înaintate instanţelor de  judecată sau instanţelor de executare pentru cazurile 
în care prevederile legislaţiei în vigoare au fost încălcate de chiriaşi, de către 
consilierul juridic care ocupă şi funcţia de şef serviciu Administrare Fond după cum 
urmează: 
 - 236  somaţii emise împotriva chiriaşilor restanţieri; 
 - 108  notificări înaintate debitorilor prin itermediul executorilor judecătoreşti; 
 - 250  dosare înaintate instanţelor de judecată; 
 - 150  dosare aflate  pe rolul instanţelor  judecătoreşti; 
 -   48  dosare rămase în pronunţare la diferite instanţe judecătoreşti; 
 - 100  dosare aflate în urmărire la instanţele de executare; 
 -   26  dosare aflate în urmărire voluntară; 
 - 110 litigii au fost rezolvate pâna la înaintarea acestora către instanţele de 
judecată, sau în timpul derulării proceselor la aceste instanţe. 

La nivelul serviciului Administrare Fond Locativ s-au adresat pe parcursul 
anului 781 de solicitări, după cum urmează: 

- adeverințe achitare integrală locuințe:      250 
- eliberări copii documente arhivă:               286 
- alte solicitări:                                           245 

 S-a încasat suma de 653.147 lei, contravaloarea  contractelor de închirire 
pentru  spaţiile cu destinaţie de locuinţe pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, precum şi din vânzarea de locuinţe : 

- chirii                                            - 436.058 lei; 

- rate locuințe                                - 135.819 lei; 
- penalitaţi                                     -   80.770 lei; 
- taxe adeverinte                           -         500 lei. 

În anul 2013, la nivelul serviciului s-au demarat umătoarele acțiuni: 

   reevaluarea listelor de priorități pentru locuinţe sociale; 

   verificarea deținătorilor de locuințe ANL; 

   inventarierea patrimoniului locativ deținut; 

 întocmirea documentațiilor de carte funciară a locuințelor ANL. 
 Obiectivele  serviciului Administrare Fond Locativ pentru anul 2014 sunt: 

 finalizarea listelor de priorități pentru locuințe sociale; 

 finalizarea cărților funciare pentru locuințele ANL; 

 creșterea numărului  de controale la imobilele proprietate de stat, pentru 
preântâmpinarea unor degradări sau distrugeri ale fondului locativ: 

 recalcularea chiriilor pentru locuințele ANL, conform noilor reglementări.  
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VII.DIRECŢIA TEHNICĂ 

 
 
Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului 
 
Asigurarea  unui aspect estetic corespunzător localităţii noastre şi  a climatului 

de siguranţă în rândul cetăţenilor municipiului Buzău au reprezentat şi în anul 2013 
obiectivele prioritare ale activităţii Serviciului Gospodărie Urbană. 

Astfel,  au fost create condiţii pentru buna desfăşurare, în condiţii de siguranţă, 
a traficului rutier şi pietonal prin executarea de lucrări specifice de întreţinere şi 
reabilitare ale căilor rutiere şi a celor pietonale. Au fost executate lucrări de 
modernizare a covorului asfaltic, prin frezare şi înlocuirea cu un strat nou de mixturi 
asfaltice pe străzile Colonel Ionel Buzoianu, Tudor Vladimirescu, Depozitelor, 
Intrarea Cosminului şi Aleea Procuraturii. 

Având în vedere valorile mari de trafic înregistrate pe strada Frăsinet în anul 
2013 s-a procedat la lărgirea acesteia cu încă o bandă de circulaţie pentru 
autovehicule, fiind totodată create şi locuri de parcare corespunzătoare între Biserica 
Sf. Ştefan şi Kaufland, iar pentru decongestionarea traficului în intersecţiile Aleea 
Sporturilor cu Dorobanţi  şi Transilvaniei cu Constituţiei, Titulescu şi Oltului, au fost 
executate lucrări de introducerea a instalaţiilor semaforizate. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi pietonale au fost 
executate în permanenţă lucrări pentru întreţinerea  instalaţiilor de semaforizare din 
intersecţii, a lămpilor intermitente din apropierea trecerilor de pietoni şi a iluminatului 
căilor rutiere, de aplicarea de marcaje rutiere, montarea şi înlocuirea indicatoarelor 
rutiere, iar în lunile de iarnă au fost realizate lucrări specifice, respectiv curăţat 
manual gheaţa şi zăpada, pluguit zăpada, împrăştiat material antiderapant etc..  

Mărirea în permanenţă a numărului autoturismelor înmatriculate în municipiul 
Buzău a determinat reconfigurarea şi amenajarea de noi locuri de parcare în 
cartierul Dorobanţi 1 – zona PT 4, zona PT 20 Dacia şi cartierul Micro XIV. 

În anul 2013 s-a avut în vedere,  pentru îmbunătăţirea  serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare, înlocuirea reţelelor de apă potabilă şi a branşamentelor 
aferente,  pe o lungime de 5,1 Km, pe străzile Napoca, Bdul Gării, zona PT 20 
Dacia,  cartierul Micro 3 – zona PT 16 şi PT 17, cartierul Micro V – zonele PT1, PT3 
şi Aleea Măgura, realizându-se, de asemenea, şi extinderea reţelei de canalizare pe 
strada Depozitelor. 

Pentru asigurarea unui aspect plăcut municipiului au fost executate în 
permanenţă lucrări specifice de întreţinere pentru conservarea zonelor şi spaţiilor 
verzi existente :  cosit gazon,  tuns gard viu , toaletare şi doborâre arbori, plivit 
peluze de flori şi trandafiri , mobilizat sol la arbuşti , gard viu şi arbori , udat plantaţii, 
precum şi lucrări de înlocuire şi completare cu gard viu, plantări trandafiri, arbori şi 
arbuşti. 

În domeniul protecţiei sănătăţii cetăţenilor au fost executate lucrări pentru  
salubrizarea permanentă a străzilor principale şi periodică a celor secundare, 
identificarea şi desfiinţarea depozitelor de gunoi necontrolat, realizarea unor  
platforme ecologice pentru depozitarea gunoiului menajer în zona Centru Sud/PT8 
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(str. Tunel) şi Dacia/PT20 (str. Napoca), lucrări de reabilitare la platformele ecologice 

din cartierul Micro XIV,  au fost achiziționate şi montate pe domeniul public din 
municipiu un număr de 200 buc coşuri de gunoi stradale (verzi cu capacitatea de 50 
litri) pentru înlocuirea cele deteriorate. 
 În anul 2013 s-au executat periodic tratamente de dezinsecţie (parcuri, cartiere 
din municipiul Buzău – 2.285 ha) şi deratizare ( parcuri, alei, cartiere, cimitire  – 620 
ha). 
 
 

Serviciul  Investiţii,  Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă 
 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Europeană este 

compartimentul de specialitate care asigură realizarea şi promovarea planului de 
investiţii în concordanţă cu necesităţole de dezvoltare tehnico - edilitară durabilă şi 
de modernizare a municipiului Buzău, acesta gestionând obiectele de investiţie de la 
promovare până la implementare şi recepţie finală.  

Pe  parcursul anului 2013, au fost derulate activităţi de realizare a programului 
de investiţii, aprobat prin bugetul local, după cum urmează: 

1. s-au continuat lucrările la cele două proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional, respectiv „Reabilitarea 
reţelelor de drumuri şi de staţii de transport din zona de acţiune urbană a 
municipiului Buzău” şi „Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului 
Marghiloman (vila Albatros, parcul Marghiloman) din municipiul Buzău”; 

2. au fost reabilitate străzile Colonel Ion Buzoianu, Tudor Vladimirescu, 
Depozitului, Intrarea Cosminului, Aleea Procuraturii şi Frăsinet, prin lărgirea 
acesteia cu încă o bandă de circulaţie; 

3. au fost continuate lucrarile de reabilitare a reţelelor termice pe str.Cuza-Voda;  
4. s-au efectuat reparaţii curente, precum şi dotări la următoarele unităţi de 

învăţământ: Clubul Sportiv Şcolar, Liceul Mihai Eminescu, Grădiniţa cu 
Program Prelungit” Boboceii din Micro III” , Liceul de Artă , Şcoala nr.12, 
Şcoala nr.2, Căminul nr.6, Şcoala nr.15, Grădiniţa cu Program Normal  nr.4, 
Colegiul Tehnic, Şcoala nr.5, Şcoala nr.11, Grupul Şcolar Grigore Moisil, 
Grupul Şcolar Neniţescu. 
Pentru fluidizarea traficului în zona intersecţiilor Aleea Sporturilor – str. 

Dorobanţi şi str. Transilvaniei – str. Nicolae Titulescu – str. Oltului, au fost 
achiziţionate echipamentele de semaforizare pentru vehicule şi pietoni, iar în zona 
Pieţei Centrale, s-a realizat un sistem de parcare automat, pe str. Locotenent 
Godeanu. 

S-a extins reţeaua de canalizare în strada Depozitului, s-au înlocuit reţelele de 
apă cu lungime totală de peste 5,1 km, pe strada Napoca,  b-dul Gării, zona PT 20 
Dacia, cartierul Micro V – Zonele PT 1, PT 3, Aleea Măgura, cartierul Micro III – 
zonele PT16 şi PT 17, zona PT 20 Dacia. 

Pentru dotarea  adăposturilor câinilor comunitari, s-au achiziţionat 64 de cuşti 
şi 5 cititoare de microcipuri şi s-a realizat o campanie de informare a populaţiei cu 
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privire la riscurile cauzate de  populaţia canină din municipiul Buzău, prin spoturi 
audio – video. 

S-au efectuat lucrări pentru întreţinerea parcurilor Crâng, Tineretului şi a 
zonelor verzi din municipiul Buzău şi s-au amenajat  patru noi locuri de joacă în 
cartierele Micro XIV, Dorobanţi, Unirii Sud (Big) şi în zona Tribunalului Buzău. 

Pentru anul 2014, ne-am propus ca activitatea de promovare a municipiului 
Buzău să continuie cu acelaşi profesionalism, prin soluţii tehnice şi resurse 
financiare suplimentare atrase din fondurile europene.  

În perioada imediat următoare avem în vedere finalizarea celor două mari 
proiecte cu finantare externă nerambursabila - reabilitarea strazilor din cartierul Mihai 
Viteazul, modernizarea infrastructurii şi a mobilierului stradal în centrul istoric Cuza 
Vodă şi încheierea lucrărilor de restaurare a monumentului istoric Ansamblul 
Conacului Marghiloman (vila Albatros, parcul Marghiloman) şi inaugurarea 
activităţilor „Centrului cultural Alexandru Marghiloman” . 

De asemenea,  se vor  demara lucrările pentru reabilitarea termică a 53 de 
blocuri de locuinţe prin Programul Operaţional Regional, cu finanţare externă 
nerambursabilă. 

Se vor moderniza parcările din zonele Casa Căsătoriilor, Unirii Sud, ACR, zonă 
PT 10-Ciochinescu, reabilitarea fântânii arteziene din Piaţa Daciei, refacerea 
reţelelor de iluminat public de pe Bulevardul Gării,  precum şi cele vizând 
amenajarea unor locuri de joacă pentru copii. 
         Se vor întocmi documentaţii tehnice în vederea accesării de fonduri externe 
nerambursabile pentru  realizarea altor obiective de investiţii. 

  
 

Serviciul Administrativ-Gospodăresc 
 
 

          Serviciului Administrativ Gospodăresc  activează în cadrul Direcţiei Tehnice 
din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău, având un număr de 25 
salariaţi. 
            Pentru anul 2013 au fost  selectate problemele de rezolvat pe baza 
importanţei acestora, ţinându-se cont de resursele avute la dispoziţie, obiective şi 
prognoze privind evoluţia direcţiilor de acţiune. 
            S-a efectuat conform graficului, inventarierea patrimoniului instituţiei noastre, 
s-au aplicat normele de prevenire şi stingere a incendiilor, s-a asigurat accesul şi 
circulaţia publicului în incinta instituţiei în condiţii optime. 
            S-au verificat şi reparat cabinele şi urnele de vot, fiind pregătite pentru 
alegerile Europarlamentare şi Prezidenţiale ce vor avea loc în cursul anului 2014.                          
            Pe întreg parcursul anului 2013, s-a asigurat la timp achiziţionarea 
materialelor cu caracter funcţional, a materialelor de întreţinere, precum şi a 
imprimatelor tipizate, atât în cadrul instituţiei noastre cât şi instituţiilor subordonate 
acesteia (Creşele de copii nr.1,4,7,8 şi 9), determinând reducerea timpului necesar 
contribuabilului pentru soluţionarea cererilor sale. 
           S-a asigurat organizarea în bune condiţii a târgului de vară “Drăgaica”, iar în 
perioada sărbătorilor de iarnă, s-a realizat pavoazarea cu ghirlande luminoase în 
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toate cartierele municipiului, precum şi în parcul Crâng, unde s-a organizat “Orăşelul 
Copiilor”. 
           S-a întreţinut în mod corespunzător parcul de autovehicule –instituţia noastră 
având în dotare un număr de 5 autoturisme, precum şi echipamentele de birotică ale 
instituţiei, asigurând condiţii de muncă moderne pentru personalul de specialitate din 
cadrul primăriei, cetăţeanul fiind primul beneficiar, reducând substanţial timpul de 
soluţionare a diferitelor probleme pe care acesta le solicită instituţiei noastre. 
          S-au efectuat lucrări de igienizare a unui număr de 10 birouri, pentru a asigura 
salariaţilor instituţiei condiţii optime de lucru. 
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VII.  DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

Biroul Informatică 
 
 1. Analiza activităţii din anul 2013 
Obiectivele urmărite de biroul informatică pe parcursul anului 2013 au fost, ca 

şi în anii anteriori, următoarele: 
 Furnizarea de servicii online pentru cetăţeni, oferindu-le astfel noi 

modalităţi  de acces la serviciile administraţiei publice şi un grad mai 
mare de satisfacţie a acestora în relaţia cu instituţia Primăriei. 

 Eficientizarea activităţii din cadrul instituţiei, pe baza instrumentelor 
informatice deţinute, creşterea nivelului de competenţă şi expertiză a 
funcţionarilor publici prin utilizarea acestor instrumente. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, activitatea biroului informatică s-a  
concentrat în cea mai mare parte pe următoarele direcţii: întreţinerea şi menţinerea în 
stare de funcţionare neîntreruptă (24 ore pe zi, 7 zile din săptămână) a sistemului 
informatic existent din punct de vedere hardware şi software, aplicarea unor metode cât 
mai eficiente de administrare centralizată a resurselor, utilizatorilor şi traficului din reţea, 
sprijinirea celorlalte departamente în utilizarea intensivă şi corectă a instrumentelor 
informatice pe care le au la dispoziţie, în scopul eficientizării activităţii curente. 

Infrastructura hardware: 
 În cursul anului 2013 au fost achiziţionate şi configurate 23 de tablete pentru 

consilierii locali şi un router wireless în sala de şedinţe, asigurându-le astfel 
accesul online la documentele şedinţelor Consiliului Local Municipal.  

 Au mai fost achiziţionate următoarele echipamente: 

  supliment de memorie RAM pentru 2 servere;  

 16 monitoare TFT şi 5 imprimante (pentru înlocuirea a 16 monitoare CRT deja 
casate şi a 5 imprimante mult prea uzate fizic şi moral); 

 1 router pentru conexiunea securizată între serverul bazei de date de taxe din 
reţeaua locală şi serverul SNEP pentru operaţionalizarea plăţii online a impozitelor 
cu autentificare prin portalul naţional www.ghiseul.ro. 
De asemenea, a fost configurat un nou server virtual dedicat noului sistem de 

gestiune a impozitelor şi taxelor locale. 
În prezent reţeaua locală din cadrul Primăriei este compusă din: 

 16 servere fizice şi 4 virtuale; 

 7 switch-uri Gigabit cu 24 porturi pentru conectarea în reţeaua locală a staţiilor de 
lucru; 

 4 routere, din care: 2 centrale pentru conectarea prin VPN a celor 34 de 
subordonate;  

 1 router pentru conexiunea VPN la reţeaua Oficiului Poştal Buzău şi a staţiilor de 
lucru de la Mall Galeria;  

 1 router pentru conexiunea securizată între serverul bazei de date de taxe din 
reţeaua locală şi serverul SNEP; 

 194 staţii de lucru desktop; 

http://www.ghiseul.ro/
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 17 laptop-uri; 

 23 tablete ASUS cu sistem de operare Android; 

 187 imprimante conectate la calculatoare; 

 12 imprimante multifuncţionale (icluzând copiator şi scanner) conectate în reţea, 
dintre care 6 închiriate. 
Din evidenţa echipamentelor rezultă că, din totalul de 194 calculatoare din reţea 

un număr de 88 au termenul de funcţionare depăşit (peste 7 ani), 31 calculatoare au 
necesitat reparaţii în cursul anului trecut, iar 32 de calculatoare au fost supuse 
operaţiunilor de upgrade (înlocuire placa de bază cu procesor central). Totalul 
cheltuielilor cu reparaţiile şi upgrade-urile efectuate se ridică la 71.700 lei. Estimăm 
creşterea acestor cheltuieli în perioada următoare, în condiţiile în care se 
achiziţionează echipamente noi. 
Software: 

Deoarece costurile de întreţinere şi de administrare a vechiului sistem (din anul 
2002) de gestiune a taxelor şi impozitelor locale (iTAXE) au devenit din ce în ce mai 
mari şi acesta nu mai putea face faţă cerinţelor de integrare şi interoperabilitate cu 
alte sisteme locale şi naţionale, în cursul anului 2013 el a fost înlocuit cu o aplicaţie 
nouă (AvanTax), care răspunde tuturor necesităţilor actuale şi de perspectivă. 

 Pentru stabilirea gradului de respectare de către Primăria Buzău a legislaţiei 
române privind dreptul de autor şi drepturile conexe, (Legea nr. 8 din 1996 
modificată), precum şi a celei europene şi internaţonale referitoare la 
proprietatea intelectuală, care asigură protecţie prin drept de autor, pentru 
operele de creaţie intelectuală, inclusiv pentru programele de calculator, a fost 
efectuat un audit informatic de către o firmă specializată. Cu această ocazie s-a 
instalat gratuit sistemul MAP - Microsoft Assesment and Planing Toolkit – un 
instrument de inventariere automată şi centralizată a software-ului existent pe 
toate calculatoarele din reţea, cu ajutorul căruia s-a verificat întreaga 
infrastructură software.  

În cursul anului 2013 au fost achiziţionate următoarele licenţe: 

 MS Windows (sistem de operare)  – 56 licenţe 

 MS Windows Server CAL  – 50 licenţe 

 MS Windows Exchange CAL  – 50 licenţe 
În privinţa managementului resurselor informatice din instituţie, prin acest audit 

s-a constatat că, în cadrul Primăriei Municipiului Buzău sunt implementate politici şi 
procese bine definite, Primăria făcând un efort constant de standardizare, în urma 
căruia se deţine sub control numărul diverselor versiuni de produse implementate.  
 

Serviciul  Prelucrare Date şi Încasări 
 
Serviciul Prelucrare Date şi Încasări face parte din cadrul Direcţiei Economice 

şi are ca atribuţii principale prelucrarea automată a datelor şi emiterea actelor 
administrativ fiscale, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OG 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea impozitelor şi 
taxelor locale şi administrarea bazei de date cu veniturile bugetului local. 
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  Pe parcursul anului 2013, activitatea serviciului a avut în prim-plan creşterea 
gradului de colectare a veniturilor bugetului local, concomitent cu oferirea unor 
servicii mai bune cetăţenilor. În vederea realizării acestui obiectiv s-a achiziţionat un 
produs software pentru gestiunea impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului 
local, care acoperă complet funcţionalităţile cerute de legislaţia în vigoare şi care 
permite integrarea cu alte programe (contabilitate, registratură, patrimoniu, registru 
agricol etc).  
 Aceasta soluţie informatică a permis : 

- îmbunatăţirea managementului şi căutarea facila dupa criterii multiple a 
informaţiilor fiscale legate de contribuabili şi materia impozabilă; 

- emiterea automată de înscrisuri conform formularelor legale : decizii de 
impunere/încetare, certificate fiscale, somaţii, titluri executorii, popriri etc; 

- îmbunătăţirea gestionării datelor privind concesiunile/chiriile în lei/valută, cu 
termene de plată nestandard; 

- implementarea completă şi optimizarea proceselor de executare silită şi tratare 
a amenzilor ; 

- reducerea timpului de aşteptare a contribuabililor la ghişeele de încasări prin 
optimizarea eliberării certificatului fiscal şi a chitanţelor fiscale; 

- centralizarea informaţiilor fiscale prin rolul nominal unic şi evidenţierea în 
chitanţele fiscale a adreselor proprietaţilor pentru care s-a efectuat plata, astfel încât 
contribuabilii să ştie exact pentru ce proprietate au achitat impozitul; 

- consultarea prin internet a informaţiilor fiscale. 
Veniturile proprii încasate în anul 2013 au fost în suma de  60.119 mii lei:  

 persoane juridice            - 41363 mii lei 

 persoane fizice               -18756 mii lei. 
Gradul de colectare a principalelor venituri proprii se prezinta astfel: 

  mii LEI 

Denumire indicator 

Creante 
fiscale 
curente  

  

Încasari realizate  
aferente  

creantelor fiscale 
curente 

% 

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 5,909 4,906 83.03 

Impozit şi taxa pe cladiri de la 
persoane juridice 18,217 16,329 89.64 

Impozit pe terenuri de la persoane 
fizice 1,673 1,231 73.58 

Impozit şi taxa pe teren de la persoane 
juridice 2,116 1,832 86.58 

Impozit pe terenul extravilan  320 263 82.19 

Impozit pe mijloacele de transport 
detinute de persoane fizice 4,085 2,733 66.90 

Impozit pe mijloacele de transport 
detinute de persoane juridice 2,356 1,887 80.09 

Venituri din concesiuni şi inchirieri 1,729 1,313 75.94 

TOTAL 36,405 30,494 83.76 
Nota:1.Nu s-au luat în  considerare creantele fiscale aflate în litigiu 
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       Încasarea impozitelor şi taxelor locale prin modalităţile de plată puse la 
dispoziţia contribuabililor se prezintă astfel: 

- numerar: 22840 mii lei, aproximativ 38% din total, eliberându-se 243315 
chitanţe fiscale ; 

- ordine de plată: 35516 mii lei, 59% din total incasări; 
- card bancar prin terminalele POS de la sediul Direcţiei Economice: 1661 mii 

lei;  
- prin oficiile poştale: 69 mii lei; 
- online:  34 mii lei. 
În activitatea curentă a serviciului s-au eliberat aproximativ 38645 certificate de 

atestare fiscală şi s-au prelucrat în evidenţă informatizată:  
-    aproximativ 14000 declaraţii pentru impunere mijloace de transport;  
-    peste 9500 declaraţii pentru înstrăinare mijloace de transport; 
-    3500 declaraţii pentru impunere/încetare clădiri şi teren; 
-    440 rapoarte de inspecţie fiscală pentru persoane juridice; 
-    123 rapoarte de inspecţii fiscale pentru persoane fizice; 
-   1250 cereri de compensări şi restituiri pentru persoane fizice şi juridice; 

           - 1863 amenzi de nedeclarare în termen, privind stabilirea impozitelor pe 
clădiri/terenuri/mijloace de transport pentru persoane fizice şi juridice, suma 
încasata fiind de 161 mii lei din suma de 2609 mii lei reprezentând amenzi încasate. 

În conformitate cu prevederile H.G. 1723/2004 privind aprobarea programului de 
măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, în cursul 
lunii ianuarie 2013 au fost tipărite şi expediate către contribuabili 68.000 înştiintari de 
plată ceea ce a condus la creşterea semnificativă a încasărilor. 
 

Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice 
 
Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice a manifestat o 

preocupare constantă pentru: 
- creşterea calităţii serviciului public; 
- crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între contribuabili şi funcţionarii 
publici; 
- creşterea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor locale şi de 
reducere a birocraţiei. 

Acţiunile şi obiectivele specifice Serviciului Control, Inspecţie şi Facilităţi 
Fiscale Persoane Fizice sunt: 
- verifică concordanţa datelor ce definesc titularul de rol, domiciliul, adresa bunului, 
patrimoniu din documentele fiscale, cu informaţiile din aplicaţia informatică, operând 
atunci când se impune, pe baza documentelor fiscale sau a constatărilor de pe 
teren, în aplicaţia informatică, modificările necesare; 
- desfăşoară diverse activităţi de control (inspecţii fiscale) conform planificării; 
- soluţionează contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de impunere, 
având ca obiect impozitele şi taxele locale; 
- debitează acordurile folosinţă teren (garaje, chioşcuri, măsuţe pliante, căi de 
acces); 

 Acordă scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale asfel: 
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● conform Legii nr.571/2003, art.284 (veterani de război, deţinuţi politici, 
deportaţi, revoluţionari, persoane cu grad de handicap grav sau accentuat, 
persoane încadrate în grad I de invaliditate); 

● conform HCL nr.175/2012, conexată cu HCL nr. 13/2013 (copii orfani de ambii 
părinţi dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, contribuabilii care 
deţin titlu de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Buzău’’ sau ,,Omul Anului’’, 
persoanele fizice ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât venitul 
minim brut pe ţară, persoanele fizice ale căror venituri lunare constau în 
exclusivitate din indemnizaţia de şomaj şi persoanele fizice ale căror venituri 
lunare constau în exclusivitate în ajutor social); 

● constată suprasolvirea şi stabileşte descărcarea plăţilor prin compensare sau 
restituire; 

● întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor; 
● controlează, conform cadrului legal în vigoare, contribuabilii care se află în 

evidenţele fiscale, proprietari de bunuri supuse impozitului pe clădiri, 
impozitului pe teren sau impozitului asupra mijloacelor de transport, asupra 
sincerităţii declaraţiei de impunere; 

● soluţionează cererile privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de 
transport; 

● solicită informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii 
reale a situaţiei fiscale; 

● colaborează cu instituţiile publice, cu respectarea prevederilor legale, 
răspunzând în termen legal la orice solicitare . 

 În cadrul serviciului au fost gestionate: 
 - 282 roluri nominale unice pentru terenurile concesionat: 
 - 273 contracte de concesiune şi acte adiţionale la contractele de concesiune 

din anii anteriori; 
- 9 acte adiţionale la contractele de concesiune încheiate în anul fiscal 2013; 

 - 355 roluri nominale unice pentru acorduri folosinţă teren: 
 - 245 acorduri pentru garaje; 
 - 110 acorduri pentru tonete, măsuţe, chioşcuri, căi de acces. 
  În cadrul serviciului au fost aplicate 747 amenzi de nedeclarare în termen, 
privind stabilirea impozitelor pe clădiri/terenuri/mijloace de transport, suma încasată 
fiind de 27288 lei. 
   Au fost depuse 15 cereri de înregistrare a biletelor de intrare la spectacole şi 
am efectuat şi decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole 
privind persoanele fizice care organizează astfel de evenimente. 
 În urma adresei transmise de Serviciul Aministrare Fond Locativ au fost 
debitate şi urmărite 733 contracte de închiriere. 
 Au fost eliberate 973 adeverinţe de rol persoanelor care nu deţin documente 
(contractele de vânzare-cumpărare - în original) în vederea eliberării cărţilor de 
identitate de către S.P.C.L.E.P.Buzău. 

 Ca urmare a cererilor depuse de către contribuabilii persoane fizice s-au 
efectuat 750 de compensări şi restituiri. 

 Au fost analizate  20000 de roluri unde existau suprasolviri ulterior fiind făcute 
referate pentru efectuarea compensărilor din oficiu între diferite impozite. 
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Au fost vizate 120 de adeverinţe eliberate pentru APIA, de către Serviciul 
Agricol şi Sanitar-Veterinar. 
   Referitor la mijloacele de transport existente în baza de date, pentru 
clarificarea situaţiei acestora  au fost  înaintate adrese Direcţiei de Evidenţa a 
Persoanelor şi Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculări a Vehiculelor, în vederea comunicării adreselor actuale de domiciliu sau 
dacă mai figurează înmatriculate în circulaţie vehiculele respective. În cazul în care 
contribuabilul avea adresa de domiciliu în altă localitate, dosarul fiscal al mijlocului 
de transport a fost trimis la unitatea administrativ teritorială respectivă. De 
asemenea, au fost scoase din evidenţa fiscală mijloacele de transport pentru care 
contribuabilii nu mai pot face dovada existenţei fizice, pe baza declaraţiei pe propria 
răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi ale 
mijlocului de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia. În anul 
2013, au fost scoase din evidenţa fiscală un nr. de 550 de astfel de mijloace de 
transport. 
 La rândul lor unităţile administrativ teritoriale din ţară ne-au transmis 675 de 
adrese cu mijloacele de transport înstrăinate în municipiul Buzău, 425 astfel de 
mijloace de transport fiind declarate în termen de către contribuabili, iar 250 fiind 
declarate din oficiu. 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor ne-a transmis adrese lunare cu mijloacele de transport din municipiul 
Buzău care au fost radiate, în acelaşi timp fiind verificate 750 de autovehicule 
deţinute de persoanele fizice şi înstrăinate. 
 Ca urmare a cererilor depuse s-au transferat 146 dosare fiscale privind 
mijloacele de transport, contribuabilii având adresa de domiciliu în altă localitate. 
 Au fost emise 13 facturi privind vânzarea de terenuri ce aparţin domeniului 
public, valoarea acestor facturi fiind  de 321519 lei. 
  În perioada 01/01/2013-31/12/2013 au fost emise 250 de avize de inspecţii 
fiscale, întocmindu-se 123 rapoarte de inspecţii fiscale. Au fost încasate obligaţii  
fiscale suplimentare în suma de 112064 lei. 

Activitatea de control a avut în vedere stabilirea în sarcina persoanelor fizice a 
diferenţelor de impozit şi taxe, ca urmare a nerespectării legislaţiei fiscale şi 
identificarea persoanelor care deţin bunuri nedeclarate în vederea aplicării 
sancţiunilor prevăzute de lege. 

Controalele efectuate în anul fiscal 2013 au urmărit înregistrarea corectă în 
evidenţele fiscale a tuturor clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport şi stabilirea 
corectă a bazei de impozitare a persoanelor fizice. Un obiectiv important l-a 
constituit şi verificarea dosarelor fiscale în vederea eliminării dublei impuneri. 
 Scutirile acordate, în conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 284,  pentru anul 2013, se prezintă astfel: 
   

Nr. 
crt. 

Categorie contribuabil Nr. 
cazuri 

Sume scăzute LEI 

Clădiri Teren/Teren 
agricol 

Auto 

1 Persoane cu handicap 1571 351825 111361 13618 



 

 

 
62   

 
În afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute  în mod expres de Legea 

nr.571/2003, în conformitate cu H.C.L. nr.170/2011, în anul fiscal 2013 au fost 
acordate următoarele scutiri: 

 

Au fost scăzute majorări evidenţiate la data de 31/12/2012 în sumă de 14381 
lei. De asemenea, au fost respinse 150 de cereri de scutire, deoarece nu s-au 
încadrat în prevederile HCL nr. 175/2012, anexa 2, modificată de HCL nr. 13/2013. 
 În anul 2013 s-a avut în vedere şi asigurarea accesului cetăţenilor la 
informaţiile de interes public, asigurarea transparenţei faţă de contribuabili şi o activă 
colaborarea cu aceştia,  în funcţie de solicitările şi nevoile lor, îmbunătăţirea 
activităţii de inspecţie fiscală şi îndeplinirea în totalitate a programului de inspecţie 
fiscală, cu referire directă la imobilele construite cu autorizaţie de construire. 
 
 

Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 
 

În anul 2013, pentru Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, a 
fost stabilit ca obiectiv general activitatea de verificare a bazelor de impunere, a 
legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii 
obligaţiilor fiscale de către contribuabili persoane juridice, stabilirii diferenţelor 
obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.  

MISIUNEA  SERVICIULUI:   
 Verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile şi 

sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile 
legislaţiei fiscale. 

         PRINCIPALELE  COMPETENŢE  ALE SERVICIULUI:  
1. Analizează cererile, declaraţiile şi sesizările primite de la persoane 

juridice, dă răspuns în termen legal şi face propuneri legale de sancţionare dacă 
este cazul. 

2. Organizează activitatea de efectuare a inspecţiilor fiscale şi elaborează 
Programul de inspecţii fiscale pe an, trimestru şi lună, structurat pe contribuabili,  
forme de inspecţii fiscale, inspectori, durată de timp.  

3. Întocmeşte Raportul de realizare a programului de inspecţii fiscale. 

2 Veterani şi văduve de veterani 394 79174 65071/ 
10018 

6395 

3 Deţinuţi şi deportaţi 240 66071 22644 34096 

4 Revoluţionari, urmasii eroilor 
martiri, raniţi 

322 103146 23704 168 

6 Clădiri monument istoric 12 15060 - - 

Nr. 
crt. 

Categorie contribuabil Nr. cazuri Sume scăzute LEI 

Clădiri Teren Auto 

1 Scutiri 100% 489 46539 25532 - 

2 Scutiri 50% 102 5982 2879 - 
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4. Efectuează inspecţia fiscală, conform prevederilor OG 92/2003 privind 
Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor 
metodologice  de aplicare a OG 92/2003, aprobate prin HG 1050/2004. 

-Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele 
rezultate din activitatea contribuabilului supus inspecţiei, privind legalitatea şi 
conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor 
fiscale faţă de bugetul local, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante 
pentru aplicarea legii fiscale. 

-Analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării 
declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse.  

-Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale.  
-Constată şi sancţionează conform prevederilor legale sau hotărârii Consiliului 

Local, şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile 
legislaţiei fiscale.  

-Emite decizie de modificare sau de nemodificare a bazei de impunere pentru 
obligaţiile fiscale stabilite în urma inspecţiei conform Raportului de Inspecţie Fiscală. 

-Sesizează - dacă este cazul - organele de urmărire penală, când în urma 
inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele 
constitutive ale unei infracţiuni. 

-Asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor 
privind activitatea contribuabilului.  

-Acordă  consiliere fiscală privind impozitele şi taxele locale. 
-Asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor emise de către conducerea     

Direcţiei Economice precum şi a Hotărârilor Consilului Local. 
-Urmăreşte modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de 

control. 
-Efectuează controlul declaraţiilor fiscale operate în evidenţa fiscală. 
REZULTATELE ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 SUNT : 

● 470  avize de inspecţie fiscală, din care 431 generale şi 39  parţiale; 
● La 2 inspecţii fiscale a fost prelungită  perioada controlului până la clarificarea 

unor aspecte sau obţinerea unor date şi informaţii lipsă; 
● La 27 de inspecţii fiscale s-a solicitat amânarea. 

Astfel, pentru anul 2013 s-au întocmit 443 de rapoarte fiscale şi decizii de 
modificare/nemodificare a bazei de impunere. 

Prin deciziile de impunere emise în anul 2013 s-au stabilit suplimentar 
diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 276.157 lei. 

Din valoarea deciziilor de impunere emise în anul 2013 s-au încasat 61.142 lei 
până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare, în funcţie de data 
comunicării acestora). Pentru diferenţa de 215.015 lei neîncasaţi la expirarea 
termenului de plată din deciziile de impunere, s-au emis lunar adrese cu situaţiile 
centralizate la Serviciul  Urmărire, Executare şi  Colectare Creanţe Fiscale Persoane 
Juridice care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora.  

În anul 2013 s-au aplicat amenzi prin întocmirea proceselor verbale de 
contravenţie în valoare de  1.116 lei. 
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De asemenea, în anul 2013 s-a efectuat controlul ulterior al declaraţiilor fiscale 
şi al documentelor anexate, depuse de contribuabili  persoane juridice la registratura 
instituţiei precum  şi a deciziilor de impunere, în număr total de 3.922. 

 
 
Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Fizice 
 
           În anul 2013, Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 

Persoane Fizice a depus eforturi pentru continuarea şi perfecţionarea procesului şi 
procedurilor de recuperare a unei parţi cât mai însemnate din creanţele datorate 
bugetului local de către contribuabilii persoane fizice, aşa cum sunt reglementate 
acestea prin O.G. NR. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. 

Acest obiectiv a fost în bună măsură îndeplinit, prin luarea unor măsuri 
organizatorice, de repartizare a resurselor umane şi materiale avute la dispoziţie, 
care să permită îndeplinirea sarcinilor profesionale la nivelul impus de cerinţele unui 
serviciu public eficient, bazat pe respectarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, a O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, a 
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a altor 
acte normative cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice locale.             
          Principalele obiective şi sarcini pentru a căror realizare s-a acţionat au  
constat în: 
-respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local Municipal, referitoare la 
politica fiscală locală; 
-implementarea unui climat de lucru a cărui principală caracteristică să o reprezinte 
respectarea personalităţii şi a drepturilor cetăţeanului; 
-identificarea creanţelor datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice, 
înştiinţarea acestora şi, în funcţie de situaţie, iniţierea procedurii de executare silită 
sau continuarea acesteia pentru recuperarea sumelor restante; 
-verificarea proceselor verbale primite în mod curent, arhivarea celor          achitate 
şi debitarea celor neachitate;                                                                                          
-analiza şi rezolvarea diferitelor solicitări, sesizări, reclamaţii etc., formulate de 
cetăţeni şi repartizate serviciului;       
-executarea diferitelor sarcini stabilite de conducerea instituţiei; 
-fermitate în aplicarea procedurilor de executare a creanţelor bugetare datorate de 
persoanele fizice. 
           Eforturile întreprinse pentru îndeplinirea acestor cerinţe pot fi subliniate prin 
câteva informaţii concrete : 
-emiterea şi comunicarea către contribuabilii cu restanţe la diferite categorii de 
impozite şi taxe locale a peste 9.000 somaţii de plată; 
-931.114 lei au însumat creanţele fiscale recuperate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită, cu 28% mai mult decât în anul anterior; 
-peste 30.000 procese verbale de contravenţie luate în evidenţă, ulterior fiind 
verificată situaţia plăţilor şi debitarea celor  neachitate ; 
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-verificarea documentaţiilor aferente şi înregistrarea unui număr de 2.618  cereri 
depuse de cetăţeni pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţelor cu gaze 
naturale; 
-instrumentarea şi întocmirea unui număr de 30 dosare de declarare a insolvabilităţii 
contribuabililor persoane fizice; 
-1573 de popriri infiinţate asupra diferitelor surse de venit (salarii, pensii, conturi 
bancare ),  respectiv o creştere cu 250 cazuri faţă de anul 2013; 
-în anul 2013 serviciului i-au fost repartizate spre analiză şi soluţionare aproximativ 
4.000 cereri - sesizări, solicitări privind furnizarea unor informaţii fiscale adresate de 
persoane fizice şi instituţii publice ori private, cărora li s-a răspuns  sau li s-au 
rezolvat problemele în termen legal;   
-au fost remise organelor constatatoare un număr de 99 procese verbale de 
contravenţie, cu propunerea de transformare a amenzilor în muncă în folosul 
comunităţii , aparţinând unor contribuabili fară posibilităţi de plată.                 

 
Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Juridice 

 
Principalele  atribuţii ale Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe 

Fiscale Persoane Juridice au fost urmărirea constantă, pentru contribuabilii 
persoane juridice  a încasărilor,  a creanţelor bugetare reprezentate de impozite, 
taxe, amenzi şi alte sume datorate, serviciul fiind  investit cu autoritate pentru 
executarea creanţelor bugetare amintite. 
     Aceste activităţi de urmărire s-au desfăşurat punând în aplicare următoarele 
acte normative: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului 
municipiului Buzău, acte interne ale conducerii Direcţiei Economice. 
     Ca obiectiv specific şi de specialitate, serviciul a continuat procedurile de 
recuperare a creanţelor bugetului local. 
    În anul 2013 activitatea serviciului a constat în : 

-urmărirea, încasarea şi executarea silită a creanţelor bugetare ale 
persoanelor juridice provenite din impozite, taxe şi alte contribuţii, pentru care este 
necesară începerea procedurii de executare silită. În cadrul acestei proceduri au fost 
emise somaţii către debitori, însoţite de titluri executorii, într-un număr de 
aproximativ 1350 de cazuri. Pentru  recuperarea creanţelor fiscale au fost instituite 
un număr de 194 popriri bancare aupra veniturilor contribuabililor debitori. 
           În procedura insolvenţei serviciul a iniţiat un număr de 7 dosare pentru 
debitorii care îndeplineau cumulativ condiţiile date de Legea nr. 85/2006, iar în 
cadrul aceleaşi proceduri sau a executării silite începute de alte organe fiscale sau 
de executori judecătoreşti, serviciul a realizat aproximativ 240 de înscrieri la masa 
credală; 

-asigurarea de către personalul de formaţie juridică a reprezentării instituţiei 
într-un număr de aproximativ 20 de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
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-rezolvarea corespondenţei repartizată serviciului care a însumat un număr de 2148 
de cereri, sesizări, solicitări de informaţii de natură fiscală formulate de persoane 
juridice şi fizice. 
           În acelaşi timp funcţionarii publici din cadrul serviciului au asigurat păstrarea 
secretului profesional, liberul acces la informaţiile de interes public-în limita 
competenţelor serviciului – urmărindu-se îndeaproape menţinerea colaborării cu 
celelalte birouri şi servicii din cadrul instituţiei, în special cu serviciile din cadrul 
Direcţiei Economice. 

Pentru viitor se va acţiona cu prioritate pentru aplicarea procedurilor de 
executare silită şi  încasarea la bugetul local a sumelor reprezentând impozite şi 
taxe sau alte venituri neachitate la termen de persoanele juridice. De asemenea, se 
va asigura perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul serviciului. 

 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale 

 
În anul 2013, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale s-

a străduit  să găsească cele mai bune soluţii pentru asigurarea unor servicii de 
calitate materializate printr-un comportament profesionist. Am reuşit, printr-o 
atitudine demnă şi corectă demonstrată în relaţiile cu cetăţenii, să asigurăm 
respectul necesar acestora şi să realizăm o rezolvare transparentă, echitabilă, a 
problemelor sesizate de aceştia. 

În spiritul unei tranparenţe reale, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul 
şi Gestionarea Dosarelor Fiscale, din cadrul Direcţiei Economice Taxe şi Impozite 
Locale Buzău, s-a asigurat transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, 
instituţiile publice şi agenţi economici. Informaţiile de interes public utile cetăţenilor 
au fost afişate la sediul instituţiei.  În anul 2013 am reuşit să realizăm toate 
obiectivele propuse. 

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată la nivelul înregistrării documentelor, 
menţionăm că în anul 2013 au fost procesate 56437 documente. Toate acestea au 
fost preluate, înregistrate şi repartizate. Faţă de anul 2012, solicitările scrise au 
crescut cu un numar de 4172 solicitări. 

În cursul anului 2013, peste 7453 de persoane sau adresat Serviciului Relaţii 
cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale pentru informare sau îndrumare. 

Activităţile  Serviciului Relaţii cu Publicul: 
1. Activitatea de înregistrare a documentelor: 
a) În anul 2013 s-au înregistrat un total de 57.112  solicitări ce reprezintă: 

> Declaraţii impunere clădire – 3531; 
> Declaraţii impunere teren – 179; 
> Declaraţii scoatere din evidenţă fiscală mijloace de transport – 9978; 
> Declaraţii impunere mijloace de transport – 14001; 
> Cereri eliberare certificate de atestare fiscală – 24656; 
> Cereri pentru aplicarea scutirii conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – 
3280; 
> Cereri compensări, restituiri sume persoane fizice – 750; 
> Cereri compensări, restituiri sume persoane juridice – 243; 
> Cereri transfer dosare auto – 146; 



 

 

 
67   

> Declaraţii activitate alimentaţie  publică – 138; 
> Declaraţii taxă afişaj – 210; 
> Solicitări din partea birourilor judecătoreşti, a lichidatorilor judiciari, a instanţelor 
judecătoreşti, a unităţilor bancare. 

2.Au fost expediate prin poştă: 17580 plicuri expediate pe bază de borderou. 
3.Gestionarea registrelor de intrare-ieşire a documentelor. 
4.Asigurarea serviciilor de informare şi asistenţă pentru cetăţeni(servicii 

standard şi auxiliare) şi a relaţiilor cu publicul conform legislaţiei specific. 
         5.Distribuirea corespondenţei către conducere, servicii, birouri şi 
compartimente. 

6.Descărcarea corespondenţei în condicile de intrare-ieşire a serviciilor, 
birourilor şi compartimentelor pe bază de semnătură. 

Activitatea de arhivare: 
Activitatea de arhivare documente şi eliberare de copii, din cadrul Serviciului 

Relaii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale se desfăşoară în baza atribuţiilor 
stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu 
modificarile şi completările ulterioare şi a instrucţiunilor privind activitatea de arhivă 
la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobată de conducerea Arhivelor Naţionale 
prin Ordinului de zi nr. 217/23.05.1996, precum în baza  Nomenclatorului arhivistic al 
Primăriei Municipiului Buzău. Scopul principal este de a asigura păstrarea, 
conservarea şi gestionarea documentelor aflate în arhiva proprie a Direcţiei 
Economice Taxe şi Impozite Locale Buzău, cu asigurarea legalităţii şi exactităţii 
datelor înscrise în documentele eliberate din arhivă, cu respectarea prevederilor 
legale. 

Una din atribuţiile noastre principale constă în verificarea şi preluarea pe bază 
de proces-verbal de predare primire a documentelor constituite de către direcţiile, 
serviciile, birourile şi compartimentele instituţiei - cu respectarea termenelor 
prevăzute în programul de predare -  verificarea integrităţii documentelor, la 
restituire, şi reintegrarea acestora în fondul arhivistic. 

În anul 2013 au fost soluţionate 453 cereri de la cetăţeni privind eliberarea de 
copii după documentele arhivate. 

Pentru consultarea internă, de către angajaţii instituţiei a unor documente au 
fost înregistrate în registrul de arhivă un număr de 5014 solicitări. Eliberarea 
acestora s-a făcut cu respectarea Proceduri Operaţionale şi restituirea documentelor 
din arhiva Direcţiei Economice Taxe şi Impozite Locale Buzău. 

Am realizat în totalitate obiectivul de ordonare a documentelor pe ani şi 
termene de păstrare. 

Totodată, s-a realizat relocarea documentelor în spaţiile pentru arhivă datorită 
volumului mare de documente create. 

Obiectivul  major al Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor 
Fiscale pentru anul 2014 vizează implementarea de noi tehnologii de comunicare şi 
informaţionale, cu scopul de a îmbunătăţii calitatea serviciilor cu impact direct asupra 
cetăţeanului. 
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Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli 

 
Bugetul municipiului Buzău a avut în anul 2013, următoarele componente: 
 bugetul local; 
 bugetul instituţiilor şi acţiunilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local; 
 bugetul imprumuturilor interne. 
Bugetul local a fost aprobat în baza Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 

2013,  prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 44/28 martie 2013. 
In conformitate cu prevederile  Ordonanţei cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2013 nr. 17/2013 şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2013, cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, au fost alocate sume defalcate din taxa 
pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în scopul achitării plăţilor 
restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ – teritoriale, inclusiv a 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, fată de furnizorii de 
bunuri, servicii şi lucrări ori fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat sau bugetele fondurilor speciale în suma totala de 14.11.000 lei. 
      Veniturile proprii au fost fundamentate şi stabilite  în conformitate cu prevederile 
art. 14 din Legea finanţelor publice locale, cel mult la nivelul realizărilor anului 
precedent, întrucat  gradul de realizare a veniturilor proprii programate  în ultimii 2 
ani este mai mic de 97% pe fiecare an. În raport cu nivelurile previzionate pentru 
anul 2013, situaţia veniturilor realizate ale bugetului local al municipiului Buzău pe 
anul 2013 se prezintă astfel:                              

INDICATORI 
Program 
actualizat 

2013 

Realizat 
31.12.2013 

Pondere 

% 

I. VENITURI  PROPRII CURENTE, din care: 254.934.540 240.072.587 90% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 94.611.680 75.572.858  

Sume defalcate din taxa  pe valoarea 
adaugată, pentru servicii descentralizate 

90.279.700 90.198.605  

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetului local 

15.105.160 15.105.142  

Venituri curente proprii, încasate direct 54.938.000 59.320.707  

 VENITURI DIN CAPITAL 898.260 944.363 0,3% 

 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 11.353.900 13.594.577 5% 

 SUME PRIMITE  DE LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

19.241.000 12.608.216 4,7% 

TOTAL VENITURI 286.427.700 267.219.743 100% 

 Municipiul Buzău a beneficiat în cursul anului 2013 de un împrumut, în baza 
Ordonanţei de Urgenţă nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru 
reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea 
unor acte normative, în valoare de 9.722.000 lei  din varsăminte din privatizare, 
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare 
de maximum 5 ani. 
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În anul 2013, veniturile bugetare au fost  destinate cheltuielilor, care  după natura 
economică şi  în raport cu nivelurile previzionate, se prezintă asftel:   
                                                                                                                              -lei- 

CHELTUIELI 
structura economica 

Program 
2013 

Realizat 
31.12.2013 

Pondere 
% 

     Cheltuieli de personal 105.063.000  104.873.931 39 

     Bunuri şi servicii 98.747.700 90.796.570 34 

     Dobânzi 2.200.000 1.330.000 0 

     Subvenţii 24.862.000 24.245.000 9 

     Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

1.077.000 1.017.381 1 

     Transferuri  pentru investiţii de 
interes public 

4.158.000 3.805.000 1 

     Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 

19.820.000 16.575.133 6 

     Asistenţă socială 5.339.000 5.304.053 2 

     Alte cheltuieli 5.693.000 5.060.705 2 

     Active fixe 6.633.000 4.045.115 2 

     Rambursări de credite 12.840.000 10.116.723 4 

 TOTAL CHELTUIELI 286.427.700 267.169.611 100 

  Operaţiunile privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013 au fost efectuate 
conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.020/2013 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013.  
 

Serviciul Financiar – Contabil 
 

 Activitatea  serviciului financiar contabil - se desfăşoară cu respectarea 
prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi este organizat şi condus 
conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea 
“Normelor privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestora” modificat şi 
completat, Ordinului nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice.   

Principalele operaţiuni realizate în cadrul serviciului financiar-contabil sunt 
reflectate fidel în situaţiile financiare depuse: bilanţ contabil; contul de rezultat 
patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; contul de execuţie a bugetului instituţiei 
publice-cheltuieli, disponibil din mijloace cu destinaţie specială, plăţi restante, situaţia 
activelor şi datoriilor instituţiilor publice, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi 
analitice.  

Au fost întocmite lunar sau ori de câte ori s-a impus,  state de plată, ordine de 

plată pentru:  salarii, contribuții sociale, impozite, reţineri, pensii alimentare, asigurări 
facultative şi popriri, borderouri şi dischete la bănci pentru virarea drepturilor 
salariale pe card, note contabile pentru înregistrarea în contabilitate a salariilor, 
cheltuielor materiale, transferurilor şi subvenţiilor, împrumuturilor şi dobânzile 
aferente acestora. 
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S-au întocmit ordonanţările aferente plăţilor efectuate de la toate capitolele 
bugetare, şi au fost întocmite jurnale lunare privind amortizarea mijloacelor fixe.  

S-au transmis, lunar, monitorizările cheltuielilor de personal, declaraţia 112 
către DGFP Buzău şi cereri privind recuperarea sumelor aferente concediilor 
medicale de la CJAS Buzău, trimestrial - monitorizările pe funcţii, şi semestrial-  
declaraţiile privind personalul şi cheltuielile de personal la DGFP.  

Totodată s-a făcut şi raportarea lunară la Ministerul Finanţelor Publice a 
situaţiei privind finanţarea nerambursabilă contractată direct fără garanţia statului 
sau cu garantarea unităţii administrative teritoriale.  

Serviciul Financiar Contabil efectuează încasările şi plăţile prin casierie, 
întocmeşte prognoza decadală a plăţilor ce urmează a fi dispuse din conturile 
deschise la unităţile trezoreriei statului conform prevederilor OMFP nr. 2.281/2009, 
urmăreşte ca plăţile efectuate să se încadreze în creditele bugetare aprobate.  

În anul 2013, s-au înregistrat în contabilitate şi s-au întocmit rapoartele 
financiare pentru următoarele proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile: 

 reabilitarea reţelei  de drumuri şi staţii de transport din zona de acţiune 
urbană a municipiului Buzău – cod SMIS 7265, valoarea proiectului fiind 
de 34.451.870 lei; 

  reabilitarea monumentului istoric “Ansamblul Conacului  Marghiloman -
cod SMIS 7263- valoarea totală a proiectului fiind de 27.303.916 lei, 
perioada de derulare a proiectului fiind de 33 de luni cuprinsă intre 
10.05.2011- 09.02.2014. 

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013, toate operaţiunile contabile au 
fost înregistrate în contabilitate în ordine cronologica şi sistematică, pe baza 
documentelor justificative corect şi legal întocmite, vizate pentru controlul preventiv şi 
aprobate de ordonatorul principal de credite . 

Municipiul Buzău a beneficiat, în cursul anului 2013, de un împrumut, în baza 
Ordonanţei de Urgenţă nr.3/2013, privind reglementarea unor măsuri pentru 
reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea 
unor acte normative, în valoare de 7.907 mii lei, din care s-au achitat arierate, din 
vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezorerie statului, 
cu termen de rambursare de maxim 5 ani. 

   Bugetul iniţial al municipiului Buzău a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului 

Local nr 45/28.03.2013, la cheltuieli, în suma de 268.379,50 mii lei, ulterior fiind 
modificat prin rectificările de buget, suma finală rămasă la dispoziţia instituţiei fiind 
de 286.427,60 mii lei. 

În anul 2013, veniturile bugetare au fost destinate cheltuielilor, care după 
natura economică se prezintă astfel: 

 

INDICATORI 
BUGET 

DEFINITIV 
PLATI  

EFECTUATE  

Cheltuieli de personal 26.978 26.855 

Cheltuieli bunuri şi servicii 79.774 76.362 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 2.200 1.330 
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Subvenţii 24.440 24.245 
Transferuri între unităţi ale Administraţiei 
Publice 

1.017 985 

Alte transferuri 4.108 3.805 
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 

18.320 16.575 

Asistenţă socială 1.339 1.302 

Alte cheltuieli  5.150 5.042 

Cheltuieli de capital 5.135 4.214 

Rambursări de credite 9.745 9.476 

            Sumele prezentate în tabelul de mai sus reprezintă cheltuielile aferente 
activităţii proprii a municipiului Buzău. 
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VIII. DIRECŢIA    POLIŢIEI   LOCALE 

   
 
  

Direcţia Poliţia Locală s-a preocupat, în limita prevederilor legii care îi 
reglementează activitatea, să rezolve sarcini din ce în ce mai diversificate şi uneori 
cu grad de dificultate ridicat, având în vedere ca pe teritoriul municipiului sunt 
amplasate şi funcţionează un număr foarte mare de instituţii publice, agenţi 
economici, aşezăminte de cult, dar sunt şi zone în care în mod frecvent se produc 
aglomerări de persoane. Pentru îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a obligaţiilor 
ce ne revin, am colaborat cu Poliţia Municipiului Buzău, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,  dar şi cu celelalte servicii de 
specialitate din cadrul Primăriei. 

Sub aspectul asigurării climatului de ordine şi linişte publică, în intervalul de 
referinţă, poliţiştii locali au acţionat cu fermitate pentru aplicarea prevederilor Legii 
nr.61/1991, aplicând un număr de 552 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală 
de 96800 lei şi 52 avertismente, pentru săvârşirea unor acte de tulburare a ordinii şi 
liniştii publice precum: tulburarea ordinii şi liniştii publice, proferarea de injurii, 
consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, practicarea jocurilor de noroc, 
cerşetorie, provocare de scandal, refuz de legitimare şi alte acte şi fapte care au 
condus ori au contribuit la tulburarea ordinii şi siguranţei publice. 

Privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, în baza 
O.U.G.55/2002, au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 3.000 lei şi 2 avertismente.  

Urmare a activităţilor înfaptuite în perioada supusă analizei au fost constatate 
un număr de 32 fapte de natură penală, din care: 5 la sesizarea cetăţenilor şi 27 în 
care autorii au fost prinşi în flagrant delict şi, ulterior, predaţi organelor de poliţie 
pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor, cu 3 mai puţin faţă de anul precedent. 

Au fost legitimate 28500 persoane, avertizate 15039; au fost controlate 619 
de bagaje, aplanate 420 stări conflictuale, în cele mai multe cazuri create pe fondul 
consumului de alcool, în stradă, în familie sau în mijloace de transport în comun. 

Cu prilejul activităţilor de patrulare au fost depistaţi 86 de minori lipsiţi de 
supraveghere, care au fost incredinţaţi familiilor, fiind sancţionate un nr. de 31 
persoane pentru neluarea măsurilor necesare pentru a-i împedica de la fapte de 
vagabondaj şi cerşetorie.  

Poliţiştii locali au luat măsuri legale privind prevenirea şi combaterea 
cerşetoriei şi a prostituţiei, cu prilejul controalelor efectuate, fiind depistate 51 
persoane care apelau la mila publicului şi 9 prostituate. 

Au fost prinşi 10 urmariţi naţional care se sustrăgeau urmăririi penale, 
dispăruţi de la domiciliu sau posedau mandate de executare a pedepsei, cu 2 mai 
puţin faţă de anul 2012. 

Au fost executate 236 de acţiuni şi măsuri de ordine cu prilejul referendumului, 
alegerilor locale, alegerilor parlamentare, activităţilor cultural sportive şi religioase. 
Este de menţionat faptul că şi în 2013, nu au fost înregistrate infracţiuni de mare 
violenţă comise pe stradă, respectiv omoruri, tentative de omor, tâlhării urmate de 
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moartea victimei, tâlhării prin folosirea armelor de foc, tâlhării cu autori mascaţi etc. 
Considerăm că neînregistrarea cu acest tip de fapte se datorează într-o mare 
măsură colaborării  dintre forţele care asigura ordinea publică în stradă în sistem 
integrat,  care s-a îmbunatăţit mult în ultima perioadă.  

Un număr de 8 -10 agenţi de poliţie locală execută serviciul în patrule mixte 
pe trei schimburi cu agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău. 

În baza Planului de măsuri nr. 15446 / 20.09.2012 - privind îmbunătăţirea 
activităţii de prevenire a infracţionalităţii stradale în zona unităţilor de învăţământ pe 
traseele de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău, Poliţia Locală alături de 
Poliţia Municipiului Buzău şi I.J.J.Buzău, au asigurat, în sistem integrat, creşterea 
siguranţei elevilor, a cadrelor didactice şi combaterea infracţionalităţii stradale. 

Dispeceratul a reuşit prin pregătirea profesională a agenţilor locali, să 
acţioneze cu operativitate la toate solicitările primite din partea cetăţenilor. Până în 
prezent, agenţii Poliţiei Locale au intervenit şi rezolvat în mod profesionist şi legal, 
situaţiile la care au fost solicitaţi atât prin instituţia noastră cât şi prin SNAU – 112. 
Solicitările primite se referă la o problematică foarte variată, de la certuri în cadrul 
familiei, divergenţe între vecini, grupuri de tineri care tulbură liniştea publică, tineri 
care produc distrugeri ale dotărilor stradale, până la ocuparea domeniului public şi 
privat al municipiului şi altele. 

Dispecerii din cadrul serviciului şi-au desfăşurat activitatea după cum 
urmează: 

-au înregistrat un număr de 443 sesizări telefonice, din care 67 nu s-au 
confirmat şi le-au transmis serviciilor de a căror competenţă depindea soluţionarea 
acestora; 

-au făcut cunoscute informaţii de interes public referitoare la diferitele acţiuni 
întreprinse de serviciile de specialitate; 

-au dat curs solicitărilor venite din partea echipelor de agenţi locali aflaţi în 
teren, cu privire la identificarea persoanelor care nu prezentau actele de identitate în 
momentul legitimărilor în conformitate cu Legea 677/2001 privind procesarea de 
date cu caracter personal. 

Referitor la paza, distribuirea şi folosirea armamentului, precum şi a muniţiei, 
acestea s-au facut cu respectarea legislaţiei în vigoare, neînregistrându-se aspecte 
negative. 

În perioada de referinţă, în cadrul serviciului Circulaţie şi Disciplină Rutieră, au 
acţionat un nr. de 16 Poliţişti Locali, activitatea desfăşurându-se în conformitate cu 
prevederile Legii 155/2010 şi hotărârilor Consiliului Local al municipiului Buzău.  S-a 
acordat sprijin unor societăţi comerciale cu ocazia executării de lucrări la carosabil, 
reţele de gaze, electrice, apă şi canalizare. De asemenea, Serviciul Circulaţie şi 
Disciplina Rutieră, a colaborat cu S.C Urbis Serv, pentru fluidizarea circulaţiei în 
cazul unor lucrări de amenajare parcări, toaletare arbori sau reabilitarea arterelor de 
circulatie din municipiu. 

Au fost constatate şi aplicate sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea 
prevederilor HCL 18/2008: 
- pentru abandonarea  pe  partea  carosabilă  a   străzilor, trotuarelor pietonale, 

alei de acces în curţi interioare ale blocurilor, a vehiculelor sau caroseriilor, au fost 
aplicate un număr de 125 sancţiuni contravenţionale, conform art.3, lit g; 
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- pentru distrugerea sau degradarea din culpă a indicatoarelor şi semnelor de 
circulaţie s-au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale conform art.3, lit h; 
- pentru blocarea căilor de acces în blocuri de locuinţe, a celor din jurul acestora 

sau platforme  gospodăreşti, au fost aplicate 272 sancţiuni contravenţionale conform 
art.3 lit j; 
- pentru depozitarea materialelor de constructii, a carbunilor, lemnelor de foc 

sau altor materiale pe trotuare sau pe partea carosabila a drumurilor publice sau 
aplicat 138 sanctiuni contraventionale conform art.3 lit.j1; 
- pentru circulaţia pe drumurile publice cu noroi pe roţi, pierderea, scurgerea sau 

împrăştierea pe carosabilul drumurilor publice a materialelor de construcţii, 
carburanţilor şi lubrefianţilor sau a altor materiale au fost aplicate 93 sancţiuni 
contravenţionale, conform art.3 lit.k; 
- pentru curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, parcările 

publice, platformelor situate în faţa garajelor, aleile de acces şi curţile interioare sau 
zonele şi spaţiile verzi au fost aplicate 81 sancţiuni contavenţionale, conform art.3 ; 
- pentru staţionarea ( expunerea )autoturismelor pe domeniul public al 

municipiului, în scopul înstrăinării către alte persoane fizice sau juridice, au fost 
aplicate un nr. de 730 sancţiuni contravenţionale, conform art.3 lit. l1; 
- pentru parcarea ( stationarea) pe domeniul public sau privat al municipiului a 

vehiculelor de transport marfa şi persoane, cu exceptia autoturismelor, în alte locuri 
decat sediul agentilor economici sau parcarile publice cu plata, semnalizate în mod 
corespunzator au fost aplicate 246 sanctiuni contraventionale, conform art.3 lit o. 
- pentru ocuparea locurilor din parcările publice cu plată, fară plata anticipată a 

taxei de parcare sau refuzul de plată a taxei pentru depăşirea termenului de parcare 
iniţial, ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu handicap semnalizate ca atare 
precum şi parcarea autovehiculelor în alt mod decât cel stabilit de marcaje şi 
indicatoare, au  fost aplicate un nr. de 432  sancţiuni contravenţionale, conform art.3 
lit.p; 
- pentru parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi, precum şi pe spaţiile 

delimitate prin piloni de protecţie şi / sau marcaje, spaţii interzise circulaţiei publice, 
au fost aplicate 217 sancţiuni contravenţionale, conform art.3 lit.s; 
- au fost constatate contravenţii şi s-au aplicat sancţiuni pentru încălcarea 

normelor de oprire, staţionare şi parcare a autovehiculelor, în conformitate cu 
prevederile OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; 
- pentru opriri şi staţionări neregulamentare au fost aplicate un nr. de 1739 

sancţiuni contravenţionale, din care 291 avertismente, conform art.142/143 din OUG 
195/2002, implementându-se şi puncte de penalizare conform art.108 din OUG 
195/2002; 
- pentru accesul interzis  şi masa maximă admisă pe unele sectoare de drum, 

au fost aplicate un nr. de 398 sancţiuni contravenţionale conform art.111 din OUG 
195/2002 şi puncte penalizare. 

Au fost constatate şi aplicate sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea 
normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu 
tracţiune animală, aplicându-se 387 sancţiuni din care 86 avertismente. 
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Pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, au fost 
aplicate 139 sancţiuni contravenţionale. 

Serviciul Circulatie şi Disciplina Rutiera va sprijinii în continuare 
compartimentele de specialitate din cadrul primariei în rezolvarea problemelor 
specifice mentinand o colaborare eficienta cu celelalte structuri cu atributii pe linie de 
ordine publica şi  cu politia rutiera. 

Au fost verificaţi un nr. de 212 agenţi economici (societăţi comerciale, 
persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale) şi 165 
posesori de certificate de producători agricoli obţinute în conformitate cu HG 
nr.661/2001, care desfăşoară comerţ în incinta pieţelor, 41 unităţi cu profil de 
alimentaţie publică în vederea autorizării, 5 unităţi cu profil de vulcanizare şi 
echilibrare roţi, 12 chioşcuri din incinta unor unităţi de învăţământ sau spaţii 
adiacente acestora. 

Săptămânal, sau ori de câte ori a fost nevoie, s-au efectuat acţiuni de control 
împreună cu reprezentanţi ai D.S.V.S.A. Buzău şi echipaje ale Poliţiei Locale în 
Piaţa Centrală precum şi în celelalte pieţe din municipiu, pentru descurajarea 
producătorilor particulari cu domiciliul în municipiul Buzău şi în unele comune 
limitrofe care comercializau lapte, ouă şi brânzeturi în afara spaţiilor destinate 
acestui scop, respectiv pe domeniul public. 

La controalele efectuate s-au constatat următoarele nereguli: 
- comercializarea de produse alimentare(lapte, ouă, brânzeturi) în afara 

spaţiilor destinate acestui scop; 
- funcţionarea unor unităţi de alimentaţie publică fără ca acestea să deţină 

autorizaţiii eliberate în condiţiile legii de către Primăria Buzău; 
- comercializarea de produse agroalimentare la care aparatele de măsură 

(cântare) nu erau vizibile  clare pentru cumpărători; 
-funcţionarea unei pieţe fără regulament de funcţionare aprobat de către 

primărie. 
Pentru neregulile constatate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale astfel: 
- în baza H.C.L.18/2008 s-au aplicat 18  sancţiuni contravenţionale în valoare 

de 3.800 lei şi 20 de avertismente; 
- în baza O.G. 99/2000 s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 

1.000 lei şi un avertisment; 
- în baza H.G.348/2004 a fost aplicat un avertisment. 

        Activitatea compartimentului pentru protecţia mediului s-a desfăşurat în scopul 
respectării prevederilor  HCL 18/2008 referitoare la: respectarea prevederilor legale 
privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi 
industriale,  identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat al 
municipiului sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
locale ori a altor instituţii publice de interes local,   verificarea asigurării salubrizării 
străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a 
gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor, verificarea 
existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 
potrivit legii,  verificarea ridicării deşeurilor menajere de operatorii de servicii de 
salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite,  verificarea şi soluţionarea, 
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sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi 
a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor. 

Privind regimul deşeurilor, în baza Legii 211/2011, au fost aplicate un număr 
de 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.200 lei şi 3 avertismente. 

În domeniul disciplinei în construcţii s-a acţionat pentru  identificarea lucrărilor 
de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, 
inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.  

Pe parcursul anului 2013 s-au primit 163 petiţii, toate fiind soluţionate în 
termenele legale.  

În domeniul evidenţei persoanei s-a acţionat pentru: 
- cooperarea cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea 

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin 
necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea 
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 

- nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele 
prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

- cooperarea cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a 
minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

După cum este cunoscut, începând cu data de 25 iunie 2012 funcţionează 
Dispeceratul de Supraveghere şi Monitorizare Video, înfiinţat în scopul creşterii 
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţi. Supravegherea se realizeaza prin 
163 camere, din care: 98 fixe şi 65 mobile. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
se face strict în condiţiile Legii 677/2001. 
 Ca urmare a instalării sistemului de supraveghere video în municipiul Buzău, 
în zona de acţiune a acestuia, s-au prevenit şi diminuat infracţionalitatea, a crescut 
gradul de siguranţă al cetăţenilor, s-au redus actele de vandalism şi furturi din 
domeniul public şi privat, s-a îmbunătaţit imaginea zonelor supravegheate. 

Serviciul  Pază Bunuri şi Valori, Siguranţa Unităţi Şcolare are în acest moment, 
un efectiv de 320 de agenţi cu statut de personal contractual şi prestează activităţi 
de asigurare a pazei, ordinii publice şi siguranţei civice în 67  de obiective, distribuite  
practic pe tot teritoriul administrativ al municipiului, având în derulare 58 contracte 
prestări servicii de pază obiective şi siguranţă civică în unităţi şcolare. 

Dintre acestea, 43 sunt încheiate cu unităţi de învăţământ preuniversitare 
/preşcolare : 

 licee ( 14),  

 scoli generale (13), 

 grădinite (16) 
Totodată, s-a asigurat paza şi securitatea unui număr de 15 instituţii  publice de 

pe raza municipiului, în general cele care aparţin de Primăria municipiului şi de 
Consiliul Local al Municipiului Buzău.  
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Din punct de vedere statistic, în perioada analizată, agenții Serviciului Pază 

Bunuri și Valori, Siguranța Unități Școlare au desfășurat următoarele activități: 
1. persoane legitimate: 8850, cu o medie zilnică de 55 de persoane; 
2. persoane avertizate verbal: 780, cu o medie zilnică de 4 persoane; 
3. persoane cărora nu li s-a permis accesul în obiectiv ca urmare a neîndeplinirii 

condițiilor privind accesul, prevăzute  în Regulamentele de ordine interioară 

ale beneficiarilor și a  planurilor de pază : 220 
4. acces auto : 550 
5. auto controlate: 440 

6. control corporal și al bagajelor: 578 
7. transport valori: 300 

8. sancțiuni contravenționale aplicate:  72 din care: 
- 69 la H.C.J. nr. 7/2003 privind stabilirea de sancţiuni contravenţionale pentru 

unele fapte ce aduc atingere ordinii publice şi siguranţei civice în zona unităţilor de 
învăţamânt din judetul Buzău; 

- 3 la  H.C.L. nr. 18 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele 

privind administrarea și gospodărirea domeniului public și privat al municipiului 
Buzău, valoare amenzi: 5.850 lei; 

- persoane reținute și predate la poliția municipiului  pentru cercetări: 12 

- persoane reținute și predate la poliția municipiului pentru sancțiuni la legea 
61/91 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor normelor de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice: 15 

Pregătirea profesională 
Un număr de 60 poliţişti locali au urmat programe de formare profesională în 

cadrul Şcolii de Poliţie ,,Vasile Lascăr” din Câmpina, jud. Prahova, conform Legea 
155/2010 şi H.G.1332/2010, pentru ridicarea nivelului profesional, prin aceasta 
urmărindu-se crearea unui profil puternic, pozitiv al poliţistului local, care prin 
atitudine civică, comportament, ţinută şi nu în ultimul rând profesionalism să capteze 
interesul şi încrederea cetăţeanului. 

De asemenea,  tot personalul contractual din cadrul Serviciului Pază Bunuri şi 
Valori, Siguranta Unităţi Şcolare a urmat cursuri în conformitate cu Legea 333/2003. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
78   

IX. SERVICII, BIROURI şi COMPARTIMENTE SUB DIRECTA 
 ÎNDRUMARE A PRIMARULUI 

 
 
Serviciul  Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională 
 

A. Acţiunile şi activităţile desfăşurate de funcţionarii publici din cadrul 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, 
au avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de organizare, planificare, prognoză, 
conducere, decizie, control şi evaluare, în vederea îndeplinirii activităţilor ce le revin 
pentru aplicarea şi executarea în concret a actelor normative specifice. 

Disponibilitatea departamentului pentru soluţionarea şi gestionarea, în 
numele şi în interesul comunităţii buzoiene a activităţilor publice, sociale, culturale şi 
educaţionale în vederea realizării obiectivelor stabilite prin programele aprobate în 
anul 2013, a impus o temeinică şi viguroasă analiză a necesarului de resurse umane 
pentru acoperirea eficientă şi temeinică cu personal a tuturor compartimentelor 
funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului, dar şi a  serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Municipal, în limita cheltuielilor de personal aprobate 
prin bugetul local consolidat, cu rectificările ulterioare. 

Ansamblul acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de funcţionarii publici din 
cadrul serviciului au avut ca principal obiectiv dezvoltarea abilităţilor/deprinderilor 
pentru realizarea cu succes, operativ şi eficient a sarcinilor profesionale. 

Adoptarea structurii organizatorice, a numărului de personal şi a statului de 
funcţii s-a realizat prin Hotărârea nr.131/2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. În anul 2013, numărul de personal al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Buzău a fost de 783 posturi, din care 415 funcţii publice care, la rândul 
lor, au însemnat 38 funcţii publice de conducere şi 377 funcţii publice de execuţie, 
restul însemnând 367 funcţii (posturi) contractuale, din care una de conducere. 

În scopul asigurării unor servicii de educţie timpurie antepreşcolară, cele  
cinci creşe din subordinea Consiliului Local Municipal au fost încadrate  28 de 
asistente medicale, o asistentă medicală licenţiată, 20 de infirmiere, doi muncitori 
calificaţi, o spălătoreasă şi un referent I A, iar starea de sănătate din grădiniţele, 
şcolile gimnaziale, liceele şi colegiile din municipiul Buzău a fost asigurată de cei 25 
de medici (generalişti, pediatri, stomatologi), 72 de asistente medicale şi 3 surori 
medicale, din cele 15 dispensare medicale şcolare şi 9 cabinete de stomatologie. 

În cursul anului 2013 nu am desfăşurat activităţi de selecţie şi recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice. 

Pe tot parcursul anului la care se referă raportul, mobilitatea personalului s-
a concretizat în: 7 cazuri de încetare a raporturilor de serviciu sau contractelor 
individuale de muncă (3 pensionări pentru limită de vârstă, 4 pentru alte motive); 6 
suspendări ale raporturilor de serviciu sau contractelor individuale de muncă, patru 
pentru creştere-îngrijire copil şi două din motive personale. În aceeaşi perioadă  am 
primit un transfer, un funcţionar public ne-a fost redistribuit de A.N.F.P., iar în 2 
cazuri a fost reluată activitatea după suspendare. 
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Îndrumarea activităţilor specifice de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale a condus la colectarea, centralizarea şi arhivarea în dosarele 
profesionale şi personale a celor 415 de rapoarte de evaluare pentru tot atâţia 
funcţionari publici (38 funcţii publice de conducere şi 385 funcţii publice de execuţie), 
precum şi a celor 377 fişe de evaluare pentru contractualii bugetari.  

Au fost organizate examene pentru promovarea în clasă, grad profesional şi 
trepte salariale ale funcţionarlor publici/contractualilor bugetari care au îndeplinit 
condiţiile de vechime şi de evaluare a performanţelor profesionale. 57 de funcţionari 
publici au fost promovaţi în grade profesionale, 79 contractuali bugetari au promovat 
în trepte superioare de salarizare, iar cei 2 funcţionari publici/contractuali bugetari 
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior acreditate care au promovat 
examenul organizat cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici au fost 
promovaţi în clasă. 

Aplicând noile prevederi ale actelor normative adoptate de Guvern, au fost 
dispuse măsuri pentru plata unui procent de 10% din cuantumul sumelor obţinute 
prin hotărâri judecătoreşti definitive privind drepturile salariale ale funcţionarilor 
publici. 

Am manifestat preocupări constante pentru asigurarea condiţiilor optime 
formării profesionale, perfecţionării şi specializării eficiente a personalului, urmărind 
satisfacerea nevoilor de dezvoltare instituţională. Contabilizăm, la finele anului 2013, 
83 cursuri de perfecţionare absolvite, dar şi 60 de absolvenţi cu atestat ai Cursurilor 
de formare iniţială în cadrul şcolilor M.A.I. a poliţiştilor locali din serviciile de ordine 
publică şi disciplină rutieră, precum şi 303 absolvenţi ai cursurilor de calificare 
profesională agent de securitate – personal contractual din Serviciul Pază bunuri şi 
valori, siguranţă unităţi şcolare. A fost pus un accent deosebit pe studiul individual 
sub controlul şi îndrumarea şefilor structurilor funcţionale. 

8 funcţionari publici şi contractuali bugetari şi-au continuat studiile 
superioare, nefinalizate încă cu diplome de licenţă. 

Au fost luate măsuri pentru asigurarea unei stări de sănătate 
corespunzătoare. În timpul anului s-a efectuat controlul medical anual prin Centrul 
medical specializat în medicina muncii contractat, cu efectuarea şi a vaccinării 
antigripale. Cu toate acestea, la sfărşitul anului 2013 s-au înregistrat 6.305 zile de 
concediu medical (pre şi postnatal, de risc maternal sau pentru diverse afecţiuni), cu 
o medie de 8,02 zile concediu medical pe angajat. 

Fără a perturba bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul autorităţii 
publice, au fost acordate concediile de odihnă planificate, vizând menţinerea 
capacităţii optime de muncă a tuturor angajaţilor din aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului. 

Starea şi practica disciplinară a fost foarte bună, doar 3 funcţionari publici 
făcând obiectul a 3 cazuri care a fost sesizată comisia de disciplină, finalizate cu o 
mustrare scrisă şi 2 clasări. 

În scopul rezolvării unor situaţii stringente s-au efectuat 33.167 ore 
suplimentare, din care au fost recuperate cu timp liber 29.161 ore. Numărul mare de 
ore suplimentare a fost determinat de lipsa de personal de la Direcţia de Poliţie 
Locală,  numărul mare de obiective cărora a trebuit să le asigurăm paza, precum şi a 
altor misiuni obligatorii desfăşurate la nivelul municipiului. 
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Funcţionari publici cu funcţii de conducere şi de execuţie cu gradul superior 
au îndrumat stagii de practică pentru 123 studenţi şi masteranzi, organizând sesiuni 
de analize finalizate cu acordatea notelor şi calificativelor concretizate în adeverinţe 
pentru fiecare practicant. 

Pe parcursul anului 2013 au fost elibrate 4.481 adeverinţe pentru angajaţii 
proprii, acoperind diverse nevoi ale acestora. 

În 83 de cazuri, vizând cooperarea interinstituţională, am relaţionat cu 
autorităţi şi instituţii publice locale şi centrale, precum şi cu diverse organizaţii 
neguvernamentale specializate în activităţi diverse.  

B. O activitate de mare importanţă desfăşurată de serviciu a fost cooperarea şi 
conlucrarea/colaborarea interinstituţională. 

1. ÎNVĂŢĂMÂNT 
A fost întocmit proiectul reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular  

pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi a fost transmis inspectoratului şcolar în vederea 
emiterii avizului conform în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi art. 17 din Ordinul nr. 6.212/2012 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014. 

Au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în consiliile de administraţie 
şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate 
juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău aşa cum 
prevede art. 96 alin. (1)  din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi art. 11,  alin. 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. 

S-a atribuit denumirea Şcoala gimnazială "General Grigore Baştan" Buzău 
pentru Şcoala gimnazială nr. 6 Buzău, unitate de învăţământ preuniversitar de stat 
cu personalitate juridică.   

      Au continuat activităţile specifice pentru implementarea Proiectului strategic 
„Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele 
pieţei muncii la nivelul judeţului Buzău”,  în vederea armonizării ofertei de formare 
din cadrul Învăţământului Profesional şi Tehnic (IPT) cu cererea pieţei muncii (CPM), 
în scopul creşterii ocupării şi asigurării coeziunii economice şi sociale desfăşurate  în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
a judeţului Buzău, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Buzău şi partenerii sociali din 
cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS). 

 
În scopul recunoaşterii valorii şi a eforturilor depuse de elevii buzoieni, dar şi 

de cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, în anul 2013 a fost 
alocată suma de 100.000 lei drept premii pentru câştigătorii la fazele naţionale ale 
olimpiadelor şi concursurile şcolare derulate în perioada 2012-2013. 

Pentru creşterea randamentului şcolar, dezvoltarea armonioasă a individului 
prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului, îmbunătăţirea 
calităţilor motrice ale elevilor prin strategii didactice activ-participative şi atractive, au  
fost realizate parteneriate cu Inspectoratul Şcolar şi S.C. „ElcarGid” (patinoarul 
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artificial) pentru practicarea patinajului pe gheaţă în lunile ianuarie, februarie şi 
decembrie pentru un număr lunar de 15.000 de elevi/preşcolari, cu Cluburile 
Galactic Buzău şi C.S. „Şoimii” Buzău pentru practicarea fotbalului pe teren redus 
(40 m X 25 m), prevăzut cu gazon sintetic, acoperit pe timp neprielnic de un balon 
de ultimă generaţie, în sistem organizat, în cadrul bazei sportive moderne, pentru un 
număr de 960  elevi lunar, iar cu C.S. Tenis Club Buzău pentru practicarea tenisului 
de câmp pe două terenuri prevăzute cu gazon sintetic, în sistem organizat, în cadrul 
bazei sportive moderne, sub îndrumarea şi urmărirea unor antrenori de specialitate. 
            În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Colegiul Economic 
a iniţiat Concursul interjudeţean „MAT + CONT”,iar în colaborare cu  Grupul Şcolar 
Industrial „Grigore C. Moisil” Buzău a fost organizat  Concursul Judeţean „Today a 
project, tomorrow the future” adresat elevilor liceelor tehnice şi vocaţionale. 
Concursul s-a desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial „Grigore C. Moisil” Buzău  şi a 
constituit un bun prilej de a stimula interesul şi preocuparea elevilor pentru 
comunicarea proiectelor tehnice în limba engleză, activitate ce îi va pregăti ca viitori 
specialişti ce vor face parte din proiecte transnaţionale. 

2. CULTURA 
Buzăul, oraş armonios dezvoltat pe orizontală, oferă cetăţenilor săi servicii 

prompte şi de cea mai bună calitate.  
Persoanele fizice autorizate, persoanele juridice de drept public şi persoanele 

juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii, române 
sau străine, care au desfăşurat programe/proiecte/activităţi culturale şi au participat 
cu oferte culturale la procedura de selecţie pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, în condiţiile prevăzute în   O. G. nr. 51/1998 (actualizată) privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, au avut alocate potrivit anexei nr. 4 la H.C.L. nr.44./28.03.2013 
următoarele fonduri:                  
1. Persoane juridice de drept public:                                    70.000 lei                                                                                              
2. Persoane juridice de drept privat:                                      230.000 lei                                                                                          
3. Persoane fizice:                                                                      4.500 lei                                                                                                             
4. Fond pentru finanţarea programelor prioritare (2-8%):                            20.000 lei. 

       Ariile tematice pentru care s-au depus oferte au fost:  
 activităţi muzeale;  
 arte vizuale şi arhitectură;  
 dans; 
 diversitate culturală; 
 educaţie culturală; 
 intervenţie culturală; 
 management cultural şi formare profesională;  
 muzică;  
 patrimoniu cultural naţional;  
 patrimoniu imaterial;  
 teatru. 
În urma evaluării proiectelor eligibile, potrivit criteriilor specifice stabilite şi 

algoritmului de calcul au fost obţinute următoarele punctaje şi anume: 
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● Persoane juridice de drept public:                                   

● Persoane juridice de drept privat: 

Nr. 
Crt. 

Persoana juridică de drept public 
Suma 

aprobată 
- lei- 

1 
Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” - 120 de ani de 

bibliotecă publică la Buzău 
 
6.000 

2 
Direcţia judeţeană pentru Cultură – Comori din patrimoniul 

municipiului Buzău 
3.600 

3 Teatrul „ George Ciprian”-Gala vedetelor „Vedeteatru”     40.000 

Nr. 
Crt. 

Persoana juridică de drept privat 
Suma 

aprobată 
- lei- 

1 
Asociaţia Pro Eurocult , din care:            

 - Tabăra de sculptură Poiana Pinului 
 - Album Mânăstirile buzoiene-Izvor de tradiţie şi legendă   

20.000 
10.000 
10.000 

2 Asociaţia nevăzătorilor din România, Filiala Buzău -Vrancea 10.000 

3 

Uniunea Artiştilor Plastici din românia – filiala Buzău, din 
care: 
- Magura Art 2013 
- Cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural al Buzăului 

50.000 
20.000 
30.000 

4 
Asociaţia Literară Ra-Libris -Festivalul Naţional de muzică 

tradiţională, tineri 11-18 ani, Prin muzică la obârşii 
12.000 

5 
Fundaţia „G-ral Grigore Baştan” , Concurs aplicativ militar 

Memorial „GENERAL-MAIOR GRIGORE BAŞTAN” 
 

10.000 

6 
Alianţa Culturală pentru Buzău, din care: 

 - Lumini şi umbre – identitate vizuală  
 - Cultura contra drog 

30.000 
15.000 
15.000 

7 
Asociaţia Euromediu şi Dezvoltare Socială – Dezvoltarea 

tinerilor buzoieni prin cunoaştere şi participare culturală 
 

5.000 

8 Asociaţia Pro Art Show – Festival folcloric „Lada cu zestre” 10.000 

9 
Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”- Festivalul de 

creaţie literară şi interpretare „Cuvinte potrivite” 
 

3.500 

10 

Asociaţia Culturală Music Factory, din care: 
Festivalul naţional de muzică populară pentru copii şi 
adolescenţi - Dor de cântec românesc  
Festivalul naţional de muzică pop pentru copii şi adolescenţi - 
Premiile music Factory 

15.000 
 

10.000 
 

5.000 

11 
Asociaţia Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă în 

limbaj mimico-gestual, festivalul Naţional Nouă ani fără cuvinte 
 

10.000 

12 
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” , din care: 

 -Străjer în calea furtunilor 
- Tradiţiile militare un model de educaţie civică 

10.000 
5.000 
5.000 

13 Asociaţia pentru rezolvarea conflictelor – Învaţă pentru  
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        Persoane fizice:     

          
Nr. 
Crt. 

Persoana fizică 
Suma aprobată 
- lei- 

1 Tudorache Aurelia  
1.500 

 

2 Constantin Ungureanu 3.000 

           Au mai fost fost organizate următoarele acţiuni: 
1)- Zilele Buzăului, ediţia a IX-a 
2) –Aniversarea  victoriei  Revoluţiei din decembrie 1989 
3) –Ziua Naţională a României  
4) –Târgul “Toamna buzoiană “ 
5) – Valentine’s Day 
6)– Spectacolul Verii 
7) – Ziua Copilului -1 Iunie 
8) – Ziua Tuturor Sfinţilor – Halooween 
9) – Ziua Naţională a Tineretului – 2 Mai         
10) – Sărbători de Crăciun şi Anul Nou. 

În cadrul programului „Biblioteca scriitorilor buzoieni” au fost editate şi tipărite 
creaţii ale scriitorilor buzoieni. 
 3. SPORT 

Au fost finanţate din fonduri publice proiectele întocmite în scopul 
implementării programelor sportive de utilitate publică şi anume: programul 
"Promovarea sportului de performanţă", Programul "Sportul pentru toţi" şi Programul 
"Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive". 

Scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică finanţate sunt: 
 Programul "Promovarea sportului de performanţă" 

        - Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, 
pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de 
recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei. 

● Obiective: 
- evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă 

la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional; 
- susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul 

de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional; 
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 

cariera ta – o şansă pentru viitor 1.000 

14 Asociaţia Jurnaliştilor din Buzău-Valori culturale buzoiene 10.000 

15 Asociaţia pentru promovarea valorilor autentice 1.000 

16 
Asociaţia pentru Tineret Buzău 2010-Festivalul Naţional de 

muzică uşoară pentru copii şi tineret  Mihaela Runceanu 
 

15.000 

17 Asociaţia Turistică, Şcoala de bune maniere 5.000 

18 Fundaţia pentru copii Sfântul Sava,  Album 5.000 

19 ARPIA 2.500 
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- perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare 
ramură de sport; 

- susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, 
tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional. 

 Programul "Sportul pentru toţi" 
     - Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării 
cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. 

● Obiective: 
- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai 

mulţi cetăţeni; 
- atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, 

în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea 
activităţilor fizice şi sportive. 

 Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale 
sportive" 

- Scop: asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de 
pregătire şi competiţionale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele 
sportive aflate în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale. 

● Obiective: 
- întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea 

condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive; 
- dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi 

baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive. 
Astfel, comisia pentru evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor 

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău, alocată 
pentru activităţi nonprofit de interes local, constituită prin Dispoziţia nr. 
286/19.05.2007  a aprobat finanţarea proiectelor următoarelor persoane juridice de 
drept privat, fără scop lucrativ: 

Finanţări nerambursabile ale proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 
ale asociaţiilor sportive pe ramură de sport:        

Nr. 
crt. 

Structura  sportivă 
Suma aprobată 

- lei- 

1 C S Voinţa 30.000 

2 C S Rugby Club 25.000 

3 CS Atletic  15.000 

4 CS Dacia 20.000 

5 CS Motostar 15.000 

6 CS RER 15.000 

7 CS Univers B90 15.000 

8 CS B P Haşdeu 30.000 

9 CS Sakura 75.000 

10 CS Chimia 25.000 

11 CS Luceafărul 25.000 

12 Clubul Sportiv Real 2008 20.000 
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13 CS Extreme Adventure 150.000 

14 Asociaţia judeţeană de tenis de masă 60.000 

15  CS Metalul Beta 20.000 

16 CS Miandra 2008 10.000 

17 CS Ten Club Tenis 25.000 

18 
CS Şoimii Şcoala de fotbal Dan 
Tulpan 

25.000 

19 CS Viitorul 2010 50.000 

20 CS Soul Dance Alexia 20.000 

21 CS Hochei „Ice Magic” 25.000 

22 Asociaţia judeţeană de atletism 10.000 

23 CS XM Raid 20.000 

24 Asociaţia Club Sportiv Pheonix 5.000 

25 C S Handbal Club Buzău 2012 50.000 

26 Club Sportiv Galaxy 2009 10.000 

27 Asociaţia Clubul Sportiv Shin - Do 5.000 

28 Clubul Sportiv Avicola 15.000 

Au fost alocate pentru programele/proiectele organizate în 
colaborare/parteneriat cu persoane juridice de drept public, următoarele sume: 
        a)- Clubul Sportiv Municipal – 150. 000 lei; 
        b)- Clubul Sportiv Palatul Copiilor – 10.000 lei; 
        c)- L.P.S. “Iolanda Balaş Söter” – 50.000 lei; 
        d)- Clubul Sportiv Şcolar – 18.000 lei; 
        e)- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău - 200.000 lei. 
          Structurile sportive asociate au avut alocate următoarele sume: 
               - Asociaţia sportivă “Fotbal Club Gloria” Buzău – 2.500.000 lei; 
               - Asociaţia sportivă “Handbal  Municipal” Buzău” – 400.000 lei; 
               - Clubul Sportiv “Rugby Club Stejarul“ Buzău – 300.000 lei; 
               - Clubul de volei „Dacia” Buzău – 200.000 lei. 
 4. RELIGIE 

În anul 2013 au fost alocate pentru finanţări nerambursabile ale proiectelor 
cultelor religioase recunoscute conform legii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr. 1.470/ 2002 (*actualizată*) privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, suma de 
950.000 lei. Beneficiare ale acestor finanţări au fost atât parohii ortodoxe, cum ar fi 
Parohia „Cuvioasa  Parascheva”, Parohia „Sf Dumitru”, Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”, Parohia „Sf Nicolae”, Parohia „Sfântul Sava”, Parohia „Sf Ioan Botezătorul” 
etc, precum şi parohii aparţinând altor culte religioase: Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea -Mioriţei, Biserica Creştină Baptistă „Harul” şi Parohia Romano Catolică. 
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Compartiment Audit Public Intern 
 
Compartimentul audit public intern, înfiinţat conform prevederilor legale şi aflat 

în subordinea directă a Primarului municipiului Buzău conform organigramei 
aprobată prin Hotărârea nr. 131 adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău în 
şedinţa din 25 iulie 2013 are două posturi, din care unul ocupat.   

Sfera de activitate a compartimentului este reprezentată de două activităţi şi 
anume : 

1.  Audit public intern ; 
2. Menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ISO 

9001:2008. 
1.  Audit public intern se exercita asupra : 
- în subordonare, următoarele entităţi: 
 6 instituţii publice de subordonare locală cu personalitate juridică: – 

Direcţia  de asistenţă socială, Cantina de ajutor social, Centrul de recuperare, 
reabilitare şi educaţie specială, Casa de cultură “Ion Caraion” a municipiului, 
Complexul de servicii pentru persoane vârstnice “Alexandru Marghiloman” şi Centrul 
de urgenţă de zi şi de noapte pentru persoane adulte fără adăpost din municipiul 
Buzău; 
-sub autoritate, următoarele entităţi : 

 9 agenţi economici:- Regia Autonomă Municipală “RAM”, S.C. PrestCom 
Serv. S.A., S.C. Urbis-Serv S.R.L., S.C. Transbus S.A., S.C. Aquafor S.A.(societăţi 
comerciale la care Consiliul local al municipiului Buzău este acţionar unic), S.C. 
Compania de Apa S.A.-75.86%, S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A.- 99.29%, S.C. 
Ecogen Energy S.A.-5.10% şi S.C. Rer Ecologic Service S.A.-6.90%. În toate 
documentele se va face vorbire numai de cei 7 agenţi economici cu capital integral 
sau majoritar de stat, ceilalţi 2 nu intră în sfera auditului municipiului Buzău.  

 39 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform Hotărârii nr. 
137 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa ordinară din 29 
septembrie 2011. 
          Planul multianual a fost elaborat în luna noiembrie 2011 pentru perioada 
2012-2015 şi a fost aprobat în aceeaşi lună de Primarul municipiului Buzău. 
           Planul anual a fost elaborat şi aprobat conform cadrului normativ în luna 
noiembrie a anului 2012, şi modificat în anul 2013, urmare a introducerii unor noi 
misiuni şi reprogramării altora. Planul respectă structura standard la toate cele 3 
entitati care au organizată funcţia de audit intern, ţinând cont de: 

- planul multianual; 
- solicitările conducerii; 
- tematicile solicitate de organul ierarhic superior/ UCAAPI; 
- prevederile cadrului normativ privind periodicitatea auditării şi gradul de 

cuprindere în auditare a activităţilor entităţii (în limitele resurselor umane şi de timp 
disponibile). Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificate din 
timpul total   disponibil este diferit la cele trei entităţi, fiecare dintre auditori efectuând 
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şi alte activităţi, în mod expres auditorul intern  al municipiului fiind şi reprezentant al 
managementului calitatii(RMC) timpul efectiv alocat misiunilor se reduce la 50%. 
 Compartimentul API din cadrul UAT Municipiul Buzău a realizat toate cele 8 
misiuni aprobate în planul anual definitiv pe anul 2013, cu precizarea că ultima 
misiune va fi incheiată în anul 2014. 
 Compartimentul API din cadrul Companiei de Apă SA Buzău a realizat o 
singură misiune formalizată de audit şi una de consiliere. 
 Compartimentul API din cadrul Regia Autonomă  Municipiului RAM Buzău a 
realizat  60% din planul de audit pe anul 2013, deoarece auditorul a avut 90 de zile 
de concediu medical. 

Obiectivele acţiunii de auditare se stabilesc în funcţie de evaluarea riscurilor 
asociate activităţilor/acţiunilor auditabile. 

Numărul total de misiuni de audit intern efectuate la municipiul Buzău: 8 
● ponderea misiunilor de audit după tipul acestora:conformitate: 6;ad-hoc :2 
● ponderea misiunilor de audit după natura:asigurare: 8 
● domeniul auditabil: funcţii specifice 8. 

      1.1.Misiuni de audit privind procesul bugetar-3 
Auditul proiectelor de bugete: bugetul local al municipiului, bugetele instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului pe anul 2013, bugetul 
Societaţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău pe anul 2013 la care 
Consiliul Local este acţionar majoritar. 

S-au făcut recomandări ce au fost implementate până la adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a unor hotărâri de aprobare. 
      1.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile-4 
1.2.1. Misiunea: Execuţia bugetului Companiei de Apă S.A. pe anul 2013 
        La încheierea acestei misiuni s-au formulat următoarele recomandări: 
- stabilirea unor criterii de evaluare şi indicatori asociaţi acestora, care să permită 
evaluarea obiectivă a performanţelor salariaţilor; 
- revizuirea şi emiterea unei noi decizii privind organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu, care să respecte cadrul legal şi stabilirea unor alte 
proiecte de operaţiuni pe care managementul le consideră necesare; 
- centralizarea la nivelul entităţii a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar 
preventiv propriu, în scopul elaborării unor proceduri privind exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 522/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv; 
 - elaborarea unui Ghid practic privind exercitarea controlului financiar preventiv, 
care să conţină: scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni 
asupra cărora se exercită; modul de organizare a controlului financiar preventiv la 
nivelul entităţii; proceduri de control, termene de acordare/refuz a vizei CFP, limitele 
valorice pentru care sunt împuternicite, precum şi exemple practice privind 
completarea documentelor utilizate; 
- exercitarea vizei de CFP pe statele de salarii;  
- nominalizarea de persoane care să respecte condiţiile de studii prevăzute de 
legislaţia în vigoare în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu şi 
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care să aibă ca sarcină de serviciu actualizarea sistematică a Cadrului general al 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu; 
- modificarea organigramei astfel încât să se asigure respectarea art.12, alin(1) din 
Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002, republicată, privind auditul public intern;  
-modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare- Secţiunea Audit Intern, 
evidenţierea distinctă a acestei activităţi, respectarea terminologiei specifice şi 
eliminarea confuziilor în strictă concordanţă cu recomandarea precedentă; 
- modificarea statului de funcţii şi încadrarea corectă pe funcţia de auditor –cod COR 
241105; 
- refacerea fişei postului în concordanţă cu recomandările de mai sus; 
- analizarea posibilităţii de creştere a numărului auditorilor interni la 2 pentru a 
respecta întocmai prevederile art.2, lit. f) din Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002, 
republicată; 
- continuarea procesului de adaptare şi îmbunătăţire a procedurilor existente 
conform cerinţelor OMFP 946/2005, republicat; 
- completarea fişelor de post cu atribuţiile ce decurg din implementarea sistemelor 
de control intern/managerial. 
  O parte dintre recomandările făcute au fost implementate, iar celelalte sunt în curs 
de implementare. Se va urmări implemetarea lor până la finalizare conform planului 
de acţiune. 
 1.2.2. Misiunea: Execuţia bugetului Colegiului Naţional Mihai Eminescu Buzău în 
perioada 2011-2013 
  Misiunea s-a desfăşurat ca urmare a modificării planului şi introducerii acestei 
misiuni - aprobată de Primarul municipiului – la solicitarea directorului instituţiei de 
învăţământ.  

La încheierea acestei misiuni s-au formulat următoarele recomandări:  

- trecerea lucrării de investiție "Reabilitare tâmplărie" sediu Colegiul Național Mihai 
Eminescu de la „imobilizări corporale în curs, la imobilizări definitive”; 
- organizarea cu ajutorul programului informatic HYPERSOFT contabilitatea 

creanțelor(clienți) sintetic și analitic, de la emiterea facturilor lunar și stabilirea 

debitului, urmărirea încasării, întocmirea balanței sintetice și analitice. De asemenea, 

organizarea cu ajutorul programului informatic HYPERSOFT a contabilității 
creanțelor din activitatea de internat; 
- respecta prevederile Regulamentului operaţiilor de casă, în sensul efectuării 

controlului inopinat al casei, cel puțin o dată pe lună; 

- achitarea integrală a sumelor provenite din aplicarea hotărârilor judecătorești 
definitive persoanelor pensionate. entitatea va fundamenta bugetul pe anul 2014, 
astfel încât să se achite integral drepturile cuvenite pensionarilor; 
- respectarea  prevederilor ORDINULUI nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 
- continuarea procesului de adaptare şi îmbunătăţire a procedurilor existente, 
conform cerinţelor OMFP 946/2005, republicat; 
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 -  completarea fişelor de post cu atribuţiile ce decurg din implementarea sistemelor 
de control intern/managerial. 

Recomandările au fost însuşite de conducerea instituţiei şi programate a fi 
implementate conform planului de acţiune. 
1.2.3. Misiunea: Stabilirea întinderii prejudiciului pentru abaterile din Decizia 
directorului Camerei de Conturi Buzău nr. 07/09.04.2012 la S.C. Prestcom Serv S.A. 

În urma analizării documentaţiei puse la dispoziţie a fost calculat, conform 
prevederilor legale în vigoare, prejudiciul pe care SC Prestcom Serv SA îl are de 
recuperat de la directorul executiv şi de la foştii salariaţi, care au încasat drepturi 
salariale nelegale. Recomandarea a fost aceea de stabilire a măsurilor necesare în 
vederea recuperării integrale a prejudiciului. 

Recomandarea a fost implementată prin emiterea de decizii de către directorul 
societăţii şi înfiinţarea popririlor pentru cei care au calitatea de salariat, iar pentru cei 
care nu mai au calitatea de salariat, s-au făcut demersuri legale pâna la recuperarea 
sumelor. 
1.2.4. Misiunea de audit intern privind aducerea la indeplinire a pct.4 şi pct.5 din 
Decizia nr. 16/25.06.2012 a directorului Camerei de Conturi Buzău la UAT 
Municipiul Buzău. 
Recomandări: 
- Împărţirea sumei totale nominal se va efectua prin grija serviciilor de specialitate 
din aparatul propriu al primarului. 
-Dobânzile se vor recalcula ulterior. 
      1.3.  Misiuni de audit intern privind resursele umane-1- misiune aflată în derulare 
în etapa "Intervenţiei la faţa locului". 

Auditorul Companiei de Apă S.A. Buzău în cursul anului 2013 a realizat o 
singură misiune de audit intern formalizată, de conformitate, având ca domeniu 
fondurile comunitare. 

Auditorul Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău în cursul anului 2013 a 
realizat în total 3 misiuni de audit intern. 
     2. Menţinerea şi dezvoltarea  sistemului de management al calităţii ISO 9001. 
           Sistemul de management al calităţii a fost implementat şi certificat ca urmare 
aplicării Dispoziţiei Primarului nr. 341/2005, care a investit auditorul cu calitatea de 
RMC(reprezentantul managementului calităţii), cu urmatoarele atribuţii: 

- să asigure că procesele necesare Sistemului de Managament al Calitaţii 
sunt identificate, implementate şi menţinute; 

- să raporteze Primarului despre stadiul implementării, despre funcţionarea şi 
eficienţa Sistemului de Managament al Calităţii, în vederea analizei şi în 
acelaşi timp, să folosească aceste informaţii ca bază pentru imbunătăţiri 
viitoare; 

- să se asigure că în centrul preocupărilor, la toate nivelurile, se află 
satisfacerea cerinţelor petenţilor; 

- să reprezinte Municipiul Buzău în relaţia cu parteneri externi(organizaţii de 
acreditare şi certificare, primarii, prefecturi, societăţi comerciale, ministere, 
etc.); 

- să elaboreze documentele Sistemului de Managament al Calităţii; 
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- să elaboreze Planul anual de audit pentru Sistemul de Managament al 
Calităţii şi urmărirea realizării acestuia; 

- să ducă la îndeplinire acţiunile corective/preventive; 
- să efectueze periodic instruirea responsabililor cu asigurarea calităţii la 

nivelul tuturor compartimentelor organizaţiei; 
- să asigure cunoaşterea la nivelul întregii organizaţii a politicii şi obiectivelor 

calităţii; 
- să îndeplinească, totodată, toate atribuţiile care îi revin conform prevederilor 

capitolului 5.3.4 din Manualul Sistemului de Managament al Calităţii. 
          În anul 2013 a avut loc auditul intern al sistemului, care a fost realizat direct de 
către RMC fără consultanţă externă, aşadar fără costuri suplimentare, urmând a fi 
analizată necesitatea şi oportunitatea menţinerii acestui sistem în condiţiile 
obligativităţii Sistemului de control intern impus de OMFP 946/2005, republicat, 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de 
control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern/managerial. 
           
 

Compartiment Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă 
 
 Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei  
Municipiului Buzău a desfăşurat în anul 2013 următoarele activităţi : 
     1. a întocmit Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 
2013, care a fost avizat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron 
Lupaşcu ” al Judeţului Buzău şi aprobat prin dispoziţia Primarului municipiului 
Buzău; 
     2. a asigurat întocmirea Planului de intervenţie în caz de incendiu pentru   
clădirea de sediu a Primăriei municipiului Buzău – Palatul Comunal; 
     3.  a asigurat identificarea şi evaluarea riscului de incendiu pentru clădirea de 
sediu a Primăriei municipiului Buzău – Palatul Comunal; 
     4. a întocmit Actele de autoritate pe linia situaţiilor de urgenţă în cadrul Primăriei 
municipiului Buzău şi a asigurat transmiterea acestora instituţiilor şi operatorilor 
economici din subordinea Primăriei; 
     5. a întocmit Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure, pentru municipiul Buzău;  
       6. a întocmit Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei 
în sezonul estival 2013 pentru municipiul Buzău; 
      7. a organizat şi coordonat pregătirea membrilor Comitetului Local pentru  
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Buzău, personalului centrului operativ cu activitate 
temporară, inspectorilor de protecţie civilă şi a personalului celulelor de urgenţă din 
cadrul operatorilor economici pe care-i coordonează; 
      8. a participat şi a sprijinit derularea Programului de acţiuni pentru sărbătorirea 
„ZILEI PROTECŢIEI CIVILE ” cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea 
protecţiei civile în România, program întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău; 
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     9.  a participat cu echipele înscrise la etapa municipală a concursului şcolar cu 
tema „ CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA ” organizat de către Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Buzău în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron 
Lupaşcu” al judeţului Buzău şi a sprijinit etapa judeţeană acordând premii echipajelor 
câştigătoare pe cele două categorii de vârstă; 
   10. a sprijinit desfăşurarea etapei judeţene a concursului şcolar „Prietenii 
Pompierilor” şi a etapei judeţene a concursului profesional al serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă; 
    11. a completat şi actualizat documentele operative şi de conducere conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare şi precizărilor Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al Judeţului Buzău ( Planul de evacuare în situaţii de 
urgenţă, Planul de deszăpezire pentru perioada noiembrie - decembrie 2013- 
ianuarie, februarie şi martie 2014 ); 
     12. a întocmit şi înaintat la termenele stabilite situaţiile şi documentele solicitate 
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului 
Buzău şi de alte instituţii publice ; 
     13. a întocmit Rapoartele operative în cazul producerii unor fenomene 
meteorologice periculoase (ploi torenţiale, grindină, furtuni, viscol) şi cutremure pe 
teritoriul municipiului Buzău; 

14.  a încheiat contractele de întreţinere şi de verificare a sirenelor de  alarmare 
la nivelul municipiului şi a participat la controlul acestora împreună cu reprezentanţi 
ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău ; 
        15. a acordat asistenţă tehnică de specialitate populaţiei, personalului 
operatorilor economici şi al instituţiilor care au solicitat acest lucru ; 

16. a inspectat adăposturile publice pentru protecţia populaţiei, situate la 
subsolul unor blocuri de locuinţe din municipiu; 
        17. a răspuns solicitărilor (cereri, petiţii, sesizări) adresate de către instituţii, 
operatori economici şi cetăţeni din municipiul Buzău; 
        18.  participat şi a sprijinit derularea Programului de acţiuni pentru sarbătorirea 
„ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA” cu prilejul  aniversării a 165 de ani de 
existenţă a armei pompieri, program întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău; 
   19. a participat la următoarele activităţi de pregătire coordonate de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău prevăzute în Planul 
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2013: 

a. convocarea de pregătire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate 
temporară de la municipii şi oraşe, inspectorii de protecţie civilă 
desfăşurată în  Primăria municipiului Buzău ; 

b. instructajele de pregătire trimestrială cu şefii centrelor operative cu 
activitate temporară de la municipii şi oraşe şi inspectorii de protecţie 
civila; 

c. exerciţiul tactic cu tema ,, Exerciţiul de conducere pentru antrenarea 
factorilor de decizie în îndeplinirea misiunilor specifice în caz de 
inundaţii ” - executat în zona Hypermarketului Dedeman; 

d. exerciţiul tactic combinat de intervenţie la inundaţii  în cazul unor avarii la 
Barajul hidrotehnic Siriu, desfăşurat în comuna Siriu şi oraşul Nehoiu; 
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e. exerciţiul tactic de cooperare cu forţe şi mijloace în teren pe linia 
realizării unor situaţii de urgenţă produse de un seism cu magnitudinea 
de 7,2 grade pe scara Richter, la nivelul municipiului Buzău, desfăşurat 
pe b–dul N. Bălcescu în zona blocului Magnolia. 

Pentru anul 2014 Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă din  
cadrul Primăriei municipiului Buzău îşi propune urmatoarele obiective : 

● realizarea măsurilor de inştiinţare-alarmare de protecţie CBRN şi adăpostire a 
populaţiei pe teritoriul municipiului ; 

● achiziţionarea unei centrale performante pentru acţionarea prin radio-frecvenţă 
şi dotarea cu cofrete electronice a unui număr de 4 sirene electrice din totalul 
de 14 aflate în patrimoniul Primăriei, în vederea alarmării populaţiei în cazul 
producerii unei situaţii de urgenţă pe teritoriul municipiului Buzău; 

● achiziţionarea unui computer (leptop) în vederea prezentării materialelor în 
cadrul şedinţelor CLSU şi a temelor de instruire pe linia situaţiilor de urgenţă a 
personalului Primăriei; 

● efectuarea lucrărilor de reparaţii şi zugrăvire la adăpostul public pentru 
protecţie civilă situat la subsolul blocului J1 din cartierul Broşteni; 

● efectuarea lucrărilor de reparaţii şi zugrăvire precum şi instalarea grupului 
electrogen în punctul de comandă al municipiului, situat în subsolul clădirii 
prefecturii; 

o cooperarea cu organismele şi instituţiile abilitate la nivel local în ceea ce 
priveşte planificarea şi desfăşurarea de activităţi comune, eficiente.
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X. SERVICII PUBLICE LOCALE 

 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 

 
Serviciile de asistenţă socială acordate cetăţenilor municipiului Buzău 

însumează un complex de măsuri şi acţiuni desfăşurate,  pentru a răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi 
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru 
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, prevenirii marginalizării şi 
excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii 
vieţii la nivelul comunităţii locale. 

Astfel, activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, în 
exercitarea atribuţiilor legale în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, prin 
serviciile de specialitate,   se poate sintetiza prin următorii indicatori: 
 - ajutor social -  448 de beneficiari;  
 - ajutor  pentru încălzirea locuinţei cu lemne - 408 beneficiari; 
 - ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze - 1935 beneficiari; 
 - ajutoare sociale de urgenţă  - 631 beneficiari;  
 - asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav – 333 beneficiari; 
 - indemnizaţii persoane cu handicap – 507 beneficiari; 
 - anchete sociale pentru acordarea gratuită a trasportului în comun pentru 
persoanele cu handicap grav, accentuat precum şi pentru asistenţii personali 
ai acestora - 641 beneficiari; 
 - anchete sociale - înhumări persoane fara susţinători legali sau fără 
posibilităţi financiare – 10 beneficiari; 
 - anchete sociale efectuate în vederea evaluarii complexe - 2.215 beneficiari; 
 - emitere carduri-legitimaţie pentru parcare gratuită - acordate persoanelor cu 
handicap – 46 beneficiari; 
 - întocmire dosare pentru persoane care au în îngrijire copil cu handicap şi 
persoane cu handicap, care au în îngrijire un copil şi care nu realizează 
venituri – 15 beneficiari; 
 - anchete sociale pentru acordarea de servicii în centre de tip respiro - 7 
beneficiari; 
 - notificări plecări în străinătate -12 beneficiari; 
 - anchete sociale la solicitarea ONG-urilor sau altor instituţii, cu privire la 
situaţia persoanelor adulte aflate în dificultate – 18 beneficiari; 
 - anchete sociale privind acordarea unui ajutor financiar, în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare – 25 beneficiari;  
 - anchete sociale în vederea obţinerii sprijinului financiar ce se acordă elevilor 
în Programul naţional „ Bani de liceu” – 130 beneficiari; 
 - ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, altele decat cele de la ajutor 
social – 231 beneficiari; 
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 - anchete sociale penntru integrarea/reitegrarea unor minori în familia naturală 
– 161 beneficiari;  
 - anchete sociale pentru reevaluarea situaţiei familiilor beneficiare de alocaţie 
de susţinere – 854 beneficiari;  
  Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.70/2011, privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece, Direcţia de Asistenţă Socială 
prin compartimentele de specialitate, a efectuat în cursul anului 2013 un 
numar de 5.210  anchete sociale la domiciliul beneficiarilor, în vederea 
verificării corectitudinii stabilirii dreptului. 
 

Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială 
 
 Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială desfăşoară o 
activitate intensă pentru resocializarea copiilor de vârste preşcolară şi şcolară 
încadraţi în diferite grade de handicap şi care nu pot  fi integraţi  direct în 
actualele forme de învăţământ normal sau în cel special. 
      Obiectivul fundamental - asigurarea de şanse egale pentru toţi copiii şi 
accesul  liber la educaţie, conform prevederilor Convenţiei  Naţiunilor Unite cu 
privire la drepturile copilului şi Constituţia Romaniei. 
          Obiective specifice şi strategii de dezvoltare. 
    I.Managementul grupei 
   -Organizarea şi închegarea colectivului, constituirea a doua grupe de copii în 
funcţie de vârste şi dizabilităţi. 
   -Distribuirea de sarcini specifice la nivel de grupă; 
   -Prezentarea şi familiarizarea copiilor cu programul Centrului ; 
        -Organizarea unor activităţi comune, atât la nivel de grupe cât şi de 
familie; 
   -Intâlniri informative şi schimburi de experienţă cu specialişti de profil. 

II. Cunoaşterea copilului cu deficienţe: 
   -Studierea dosarelor în vederea realizării programelor de intervenţie 
personalizate  adecvate.  
   -Efectuarea de investigatii, analizarea şi evaluarea situaţiei familiale. 
   -Întocmirea  fişei de observaţie 
   -Realizarea unei şcoli a părinţilor 

III. Contribuţii la dezvoltarea psiho-motorie a copilului cu deficienţe: 
   -Reabilitarea copiilor cu diferite deficienţe pentru a compensa  pierderea  
sa definitivă. 
     -Recuperarea medicală a deficienţelor psiho-motorii; 
     -Creşterea şanselor de socializare a acestor copii pe termen scurt şi pe 
termen lung; 

IV.  Logistica şi baza tehnico-materială: 
       - crearea unui mediu ambiental plăcut, adaptat  copiilor cu dizabilităţi: 
centre de lucru, cabinete, sală de gimnastică; 
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        -  modernizarea şi dezvoltarea logisticii necesare desfăşurării activităţii în 
bune condiţii: aparatură  medicală, calculatoare, T.V., seturi de jocuri şi jucării, 
casete video şi dischete, cărţi de colorat, panouri de prezentare etc.   

Evaluarea activitaţii pe anul 2013 
  Analizând activitatea în funcţie de obiectivele propuse vom structura 

rezultatele pe grila S.W.O.T. (Puncte tari –S, Puncte slabe-W, Oportunităti-O, 
şi situaţii de risc-T) 

Puncte tari        
Management instituţional 
  Organizarea grupei : 

- s-a constituit o echipă complexă ce cuprinde specialişti, educatori şi 
personal administrativ-gospodăresc. Echipa de lucru este formată din 
persoanele care, prin profesionalism şi prin experienţă în domeniu, pot 
îndeplini optim obiectivele specifice ale Centrului.        

- pentru fiecare membru al echipei s-au distribuit sarcini specifice care au 
avut  menirea  să acopere spectrul larg al necesităţilor copiilor cu deficienţe, 
precizând că grupa de copii este eterogenă – copii cu deficienţe diferite şi de 
vârste diferite. Ca urmare s-a instituit un program diferenţiat la nivel de : 
educator, psiholog, logoped, asistent social. 

-s-a constituit un program complex care a fost prezentat familiilor din 
care provin copiii ; acest program a fost dezbătut şi cu părinţii copiilor 
explicăndu-i-se acestora oportunităţile pe care le crează fiecare modul de 
program concret s-au explicat sarcinile specifice fiecărui cabinet. 

Activitatea de perfecţionare : 
 - în sprijinul copiilor care frecventează c entrul s-a avut în vedere 

perfecţionarea continuă a cadrelor şi pentru aceasta s-au realizat întâlniri 
informative şi schimburi de experienţă cu specialişti de la  Şcoala specială nr.1 
Buzău, cu membrii  şi  cadrele didactice care lucrează cu grupe de şcolari din 
centru. 
  Evaluarea activităţii la nivelul grupei de copii şi servicii specializate : 
 - Organizarea grupei de copii înscrişi în Centru după vârstă şi deficienţe. S-au 
constituit grupuri centrate pe anumite dominante de deficiente: 
-grupul de copii autisti ; 
-grupul de copii cu retard psihic şi al limbajului ; 
-grupul de copii cu retard psihic şi sindrom Longdon Down . 

Serviciile specializate pe care le ofera centrul se desfăşoară pe 
următoarele coordonate: 
a) - educaţie specială – 2 educatoare 
b) – logopedie - un specialist 
c) – psihopedagogie - un specialist 

La nivelul fiecărui compartiment de lucru s-au realizat planuri de 
intervenţie la nivel de grupă sau individual. 

În cadrul Serviciului educaţie specială - s-au avut în vedere următoarele 
direcţii de acţiune: 
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- formarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală (memorarea unor 
poiezii, repetarea unor serii de silabe,cuvinte ,propoziţii) ; 
- întocmirea unor fişe de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor manuale 
(decupat,pliat hărtie,colorat) pentru dezvoltarea capacităţii intelectuale ; 
- stimularea capacităţii de participare activă în grup pe o sarcină dată ; 
- dezvoltarea capacităţii de autonomie personală (îmbrăcatul, dezbrăcatul, 
spălatul, ordinea în clasă) ; toate activităţile s-au desfăşurat sub formă de joc 
şi au fost adecvate vârstei şi posibilităţilor copiilor ; 
 - dezvoltarea capacităţii de relaţionare în grup a avut ca obiectiv principal 
stimularea unor comportamente bazate pe înţelegere, cooperare, acceptarea  
celuilalt, stimularea afectivităţii pe nivelul copil – copil.În relaţionarea cu 
persoanele adulte şi cu părinţii copii au fost obişnuiţi cu formule standard de 
adresare, comportamente bazate pe respect, bună  înţelegere şi afectivitate ; 
 - lucrul în echipă –valorizarea muncii prin afişare zilnică pe panouri a lucrărilor 
efectuate şi aprecierea de către educatoare şi de către copil.  

Serviciul  recuperare, reabilitare -consiliere psihopedagogică : 
-au fost studiate dosarele copiilor pentru a înţelege corect diagnosticul şi 
posibilitatea de recuperare; 
-au fost efectuate investigaţii şi consilieri pentru a cunoaşte mediul familial al 
copilului cu condiţiile sale materiale şi afective; 
-au fost întocmite fişe de observaţie curentă, ca instrumente de lucru şi ca 
bază de realizare a planurilor de intervenţie individualizată; 
-a fost realizată o” Scoală a părinţilor” care are ca obiective prioritare: 
-informarea părinţilor privind nevoile copiilor lor; 
-s-au organizat întâlniri cu părinţii copiilor cu C.E.S, urmărindu-se realizarea 
unui cadru empatic părinte-specialist; 
-s-a creat o bază de date asupra problematicii copiilor cu C.E.S. şi valenţele 
educative legate de aceasta; realizarea de chestionare pentru părinţi şi şedinţe 
de evaluare periodică , ceea ce a creat un cadru permisiv propunerilor de 
îmbunătăţire a activităţii  centrului. 

Psihoterapiile alternative au ca scop să-l ajute pe copil să depăşească 
propriile conflicte, dificultăţi şi surse de anxietate.Grupa fiind eterogenă- au 
vârste diferite şi deficienţe diferite –s-a impus cu necesitate elaborarea unui 
plan de intervenţie individualizat. În cadrul acestora un rol important l-au avut 
psihoterapiile individuale - terapiile comportamentale şi terapii ale creativităţii 
(artterapia, meloterapia şi ergoterapia). 

Psihoterapiile comportamentale vizează : 
- reglarea comportamentului predominant motor şi al dezvoltării fizice; 
- dezvoltarea palierului cognitiv ; 
- integrarea socio–afectivă şi structurarea personalităţii; 
-  logopedie : programul de recuperare logopedica a urmarit dezvoltarea 
mobilitaţii aparatului fonoarticulator, educarea respiraţiei şi educarea auzului 
fonematic.Toate activităţile s-au efectuat sub formă de joc şi au fost adecvate 
vârstei şi posibilităţilor copiilor.Pentru dezvoltarea vocabularului s-a urmărit 
înţelegerea cuvintelor şi apoi utilizarea lor. S-au folosit exerciţii pentru a face 



 

 

 
97   

legătura obiectului cu imaginea lui, exerciţii pentru sortarea obiectelor de 
acelaşi fel,schema corporală, membrii familiei,jucării, animale, alimente şi 
îmbrăcăminte.În cadrul terapiei specifice s-a urmărit obţinerea şi exersarea 
sunetelor,consolidarea sunetelor prin introducerea lor în silabe ,cuvinte şi 
propoziţii, diferenţierea sunetelor asemănătoare din punct de vedere 
articulator,automatizarea în propoziţii  şi sintagme şi vorbirea liberă în dialog. 

Oportunităţi : 
Având în vedere că obiectivul fundamental al centrului este reabilitarea, 

recuperarea, şi educaţia specială, toate tipurile de activităţi desfăşurate au fost 
subsumate acestui obiectiv.Am căutat să oferim copiilor oportunitatea de a se 
exprima şi manifesta fără inhibiţii, de a stabili relaţii pozitive cu părinţii, cu 
educatorii şi nu în ultimul rînd cu ei înşişi , eliberindu-i astfel  de tensiunile 
interioare ce le perturbă echilibrul afectiv şi chiar activitatea cognitivă. 

Este cunoscut faptul că în mica copilărie se edifică baza personalităţii, se 
structurează algoritmul vârstei adulte,se închid sau se deschid orizonturi 
afective, cognitive şi morale. În acest context o importanţă deosebită o 
prezintă intervenţia tuturor factorilor educaţionali, cu atât mai mult cu cât copiii 
prezintă şi anumite deficienţe psiho- motorii. Astfel, în Centrul pentru 
Recuperare se are în vedere în primul rând ghidarea copilului pentru evitarea 
fenomenelor de influenţare traumatică şi de regresie infantilă ce se vor 
constitui în surse ale nevrozelor ulterioare, fortificarea interiorităţii copilului, 
înlesnindu-i găsirea unor solutii atât adaptive ,cât şi valoroase pentru propria 
individualitate. Metodele şi mijloacele folosite s-au centrat mai mult pe 
psihoterapie şi tehnici psihoterapeute. Atât educatorii cât şi specialiştii au avut 
în vedere atât psihoterapiile colective cât şi cele individuale.În cele colective 
atenţia s-a centrat pe socioterapie  cu finalitate pe socializare, resocializare, 
deschiderea câmpului afectiv şi remedierea unor deficienţe de comportament. 

Puncte slabe 
-Programele de perfecţionare pentru cadre este redus, datorită faptului 

că nu există la nivel de judeţ şi la nivel naţional o reţea cunoscută a centrelor 
de zi, lucru care ar facilita schimb de experienţă, lărgirea bazei de comunicare. 

 Situaţii de risc 
-conexiunile slabe cu centrele similare din ţară vor determina limitarea 

procesului de perfecţionare a cadrelor, lucru care va avea impact negativ 
asupra implementării noului în procesul de recuperare, reabilitare a copiilor cu 
cerinţe speciale. 

Pentru viitor, rămâne în atenţia noastră realizarea unui management 
eficient bazat pe optimizarea condiţiilor de lucru pentru cadre şi creşterea 
calităţii serviciilor. 
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Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
„ALEXANDRU  MARGHILOMAN” 

 
În cursul anului  2013, Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 

„Alexandru Marghiloman” şi-a propus realizarea următoarelor obiective 
specifice:  
Creşterea nivelului calităţii vieţii beneficiarilor componenţei rezidenţiale, prin: 

- Stimularea participării beneficiarilor în activităţi de ergoterapie, sub 
îndrumarea personalului de specialitate. Asistaţii complexului au fost încurajaţi 
să participe la realizarea unor obiecte de lucru manul cum ar fi: felicitări, 
globuleţe, macrameuri, beteală, accesori croşetate (fesuri, fulare, mănuşi) dar 
şi la alte activitati de loisir organizate în gradina unităţii şi în Parcul 
Marghiloman. 

- Continuarea activităţilor de loisir devenite pe parcursul celor 7 ani 
proiecte de tradiţie : organizarea excursiei în parcul de distracţie amenajat cu 
ocazia Târgului Drăgaica, precum şi iniţierea unor excursii tematice – una 
dintre aceastea cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice, excursie la Mănăstirea Ghighiu din judeţul Prahova, urmată de un 
piknik în parcul Bucov.  
Îmbunătăţirea pachetului de servicii oferite beneficiarilor. 
      - Pentru organizarea evenimentelor marcante de pe parcursul unui an – 
Ziua Femeii, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorile 
tradiţionale de Craciun şi cele Pascale – Complexul a colaborat în mod 
regulat cu grupul de elevi ai Liceului de Artă Buzău, condus de profesor 
Crăciun Marioara.  

Promovarea serviciilor sociale furnizate de către instituţie. 
Acest obiectiv a fost realizat prin organizarea trimestrială a unor 

campanii de distribuire a materialelor informative : pliante, fluturaşi şi afişe în 
diverse instituţii sau la domiciliul potenţialilor beneficiari.  
 Complexul a reuşit să soluţioneze în proportie de 100% cererile pentru 
servicii sociale în sistem de îngrijire la domiciliu, în timp ce, datorită capacităţii 
reduse de locuri din componenta rezidenţială, cererile au fost soluţionate doar 
în proporţie de aprox. 50%. La sfarsitul anului 2013, complexul mai avea un 
numar de  42 de cereri nesoluţionate în această componenţă existând, între 
acestea, persoane vârstnice a căror situaţie financiară, familială sau locativă 
impune masuri urgente. 
 Din componenţa rezidenţială, au ieşit din evidenţă prin deces sau alte 
cauze, pe parcursul anului 2013, un număr de 22 de persoane. 
Activitatea financiar-contabilă  
 În 2013 prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 45 
adoptată în şedinţa extraordinară din data de 28 martie 2013, au fost aprobaţi 
următorii indicatori : la capitolul 33.10 - Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi – suma de 300000 lei , la capitolul 43.09- Subvenţii din bugetul local 
pentru instituţii publice 1257000 lei, rezultand un total venituri de 1557000 lei, 
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iar la cheltuieli – cheltuilei de personal 712000 lei, bunuri şi servicii 815000 lei 
şi active fixe 30000 lei. 
 La 31 decembrie 2013, s-au realizat următorii indicatori: la capitolul 
68.10.10  -Cheltuieli de personal 715.300 lei, iar la capitolul 68.10.20 - 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 973300 lei, în total 1688600 lei. Rectificarea 
bugetară de 131600 lei, faţă de bugetul iniţial, a fost necesară astfel: la 
indicatorul cheltuieli de personal suma 3300 lei, deoarece nivelul salariului 
minim pe economie a crescut în 2013 prin Hotararea nr.23/2013 din 22 
ianuarie 2013, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plata, iar la indicatorul bunuri şi servicii a fost aprobată pentru rectificare 
suma de 128300 lei, necesară reparaţiilor curente. 
 
 

REGIA  AUTONOMĂ  MUNICIPALĂ „RAM”  BUZĂU 
  

Principalul obiect de activitate al unităţii noastre, după cum se cunoaşte, 
îl reprezintă producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, 
atât sub formă de încălzire cât şi de  apă caldă de consum, către consumatorii 
racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. 

Pe parcursul anului 2013, producerea energiei termice s-a realizat de 
către unitatea noastră doar în centralele de cartier, în centrala de cogenerare 
din cartierul Micro XIV şi la Şcolile Speciale, centrale ce folosesc drept 
combustibil gazele naturale. 

Cantitatea de energie termică produsă pentru SACET, în cea mai mare 
masură, a revenit producatorului de energie termică în sistem de cogenerare, 
de pe amplasamentul din Aleea Industriilor, nr.7,  S.C. ECOGEN ENERGY 
S.A.BUZĂU. 

Astfel,  pe parcursul anului 2013, RAM a produs/cumparat aprox. 164.800 
Gcal şi a vândut populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice cca 
117.003 Gcal. 

În anul 2013, Regia Autonomă Municipală RAM Buzău a asigurat serviciile 
de furnizare energie termică, încălzire şi apă caldă de consum, pentru 
consumatorii casnici, agenţii economici şi instituţii publice din municipiu. 

În baza programelor aprobate de Consiliul Local, principalele obiective ale 
regiei în anul 2013 au fost: 

1. asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor furnizate; 
2. susţinerea efectivă şi coerentă prin programe şi servicii proprii, 

corelate cu strategia comunităţii locale de reabilitare, modernizare şi 
dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu energie termică, 
care să asigure furnizarea în parametrii a serviciilor de energie 
termică, diminuarea pierderilor de agent termic cu influenţe pozitive 
asupra aspectelor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră); 

3. creşterea disponibilităţii sistemului în asigurarea energiei termice 
către populaţie; 
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4. transparenţa şi comunicarea permanentă cu consumatorii pentru 
cunoaşterea cerinţelor sociale şi creşterea gradului de satisfacţie al 
clienţilor; 

5. creşterea volumului de lichidităţi, prin asigurarea unui ritm mai bun al 
încasărilor şi preluărilor în regim direct de facturare şi încasare a 
apartamentelor; 

6. reducerea volumului de creanţe şi a datoriilor către furnizori. 
Asigurarea continuării în condiţii contractuale a investiţiilor în reabilitarea 

reţelelor de transport energie termică, de modernizare a sistemului de 
distribuţie şi furnizare a energiei termice, sânt doar câteva dintre obiectivele 
vizate prin derularea lucrărilor de investiţii cuprinse în programul "Termoficare 
2006-2015, căldură şi confort", a căror finanţare a fost sustinută prin bugetul 
local şi surse MDRAP, cum ar fi :. 

 Dezvoltarea utilităţilor municipale – sisteme de încalzire în municipiul 
Buzău – lucrări suplimentare (extensii) – s-au finalizat lucrările de 
înlocuire a reţelelor termice primare în cartierele Broşteni şi Dorobanţi II 
şi este în derulare etapa a III-a, zona Bistriţei şi Bucegi; 

 Reabilitare PT şi reţele termice aferente în municipiul Buzău PT12 şi 
PTB11- lucrare finalizată şi recepţionată; 
În anul 2013, la principala sursă de producere a energiei termice, 

Ecogen Energy, a continuat punerea în operă a programului investiţional 
pentru finalizarea lucrărilor începute cu ani în urmă, sporind în acest sens 
mobilitatea în furnizarea serviciilor în funcţie de cerinţele pieţii. 

Astfel, datorită îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi a siguranţei în 
exploatare, şi în acest an a fost posibil racordarea la sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice a noi consumatori precum : 

 Cantina de ajutor social ;  

 Seminarul Teologic Ortodox « Chesarie Episcopul » ; 

 Centrul comercial « Bazar » care aparţine de SC Urbis-Serv SRL 
Buzău ; 

 Muzeul Judeţean Buzău 

 Diverşi agenţi economici cu spaţii comerciale situate pe str. Cuza – 
Vodă. 

Lucrările de racordare au fost executate de către personalul unităţii 
noastre, acţiunea conducând astfel la creşterea veniturilor. Tot pentru atragere 
de surse, unitatea noastră a executat lucrări de revizii şi reparaţii la diverşi 
beneficiari ai serviciilor noastre, contribuind  în acest fel inclusiv la menţinerea 
acestora ca abonaţi ai sistemului de termoficare.  

Datorită bunei pregătiri profesionale şi a experienţei acumulate, personalul 
de specialitate din cadrul diviziei de energie termică asigură exploatarea 
centralelor termice deţinute de Consiliul Judeţean – Şcolile Speciale – precum 
şi a instalaţiilor din punctul termic ce apartine Colegiului Naţional Mihai 
Eminescu. 
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 În cursul anului au fost executate revizii şi reparaţii -atât curente cât şi 
capitale - la infrastructura existentă. Astfel, au fost executate lucrări în valoare 
de aprox. 1.050 mii lei, constând în: înlocuiri de conducte pe porţiuni, la 
reţeaua de transport precum şi la reţelele secundare, izolaţii la conducte, 
înlocuit aparate de măsură montate la consumator, revizii şi reparaţii la 
pompe, armături, schimbatoare de căldură, cazane, instalaţii electrice, vase 
acumulare, instalaţii de gaze, hidroizolaţii la puncte termice, etc..  

Pe parcursul anului 2013 RAM Buzău a procedat la supravegherea 
Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate 
Ocupaţionala, care este elaborat şi organizat pe structura standardelor SR EN 
ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 180001:2008, auditul 
de supraveghere fiind efectuat de SRAC Bucureşti. 

 De asemenea, s-a reevaluat autorizaţia de montator de mijloace de 
măsurare pentru Sectorul Contorizare, autorizat în anul 2012, astfel încât 
unitatea noastră să poată efectua acţiuni de demontare/montare în vederea 
verificări metrologice la o serie de mijloace de măsurare caracteristice 
domeniului de activitate. 

În ceea ce priveşte politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi 
securitate ocupaţională, precum şi la obiectivele calitătii, acestea sunt 
documentate în declaraţia de politică referitoare la fiecare capitol în parte şi 
sunt semnate de directorul unităţii. 

Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău, s-a asigurat în permanenţă 
că tot personalul este competent ca studii, instruire, abilitate şi experienţă, 
conform precizărilor din diplome, certificate de absolvire, etc. Selecţia 
personalului s-a făcut în baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, 
competenţă şi experienţă. 

Faptul că personalul este competent, bine pregătit şi cu experienţă în 
domeniu a condus la prelungirea contractului de prestări servicii – exploatarea 
instalaţiilor energetice de la S.C. Ecogen Energy S.A. Buzău, precum şi la 
încheierea altor contracte, de aceaşi factură cu Şcolile Speciale din complexul 
situat pe str. Horticolei şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. 

Potrivit datelor preliminare privind situaţia economico – financiară la 
31.12.2013, realizările se prezintă în felul următor : 

1. Venituri totale, din care :             = 46.847.200 lei 

 Venituri din exploatare     = 46.845.960  lei 

 Venituri financiare           =            1.240  lei  
2. Cheltuieli totale, din care:            = 48.199.325 lei 

 Cheltuieli din exploatare  = 47.855.325  lei 

 Cheltuieli financiare         =       344.000  lei     
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SOCIETATEA  COMERCIALĂ  „COMPANIA DE APĂ”  S.A.   
 

Compania de Apa S.A. Buzau are ca obiect principal de activitate 
captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea, transportul şi 
epurarea apelor uzate. 
       Alimentarea cu apa a municipiului Buzău se realizează astfel: 

-Captare apă – 78 foraje în funcţiune. 
-Aducţiuni -  Conducte  Dn 160- 600mm, l=28 km  
-Tratare apă  - 4 staţii de clorinare. 

 -Înmagazinare -11 rezervoare cu capacitatea totală V=35.500mc; apă 
pentru stingerea incendiilor, volum intangibil 2800mc (700mc la fiecare 
gospodărie de apă. 

Distribuţia se realizeaza prin 4 staţii de pompare (CRANG, EST, SUD, 
ZAHAR) şi prin reţeaua de distribuţie  - 210 km conducte cu Dn -100- 600mm.  
       Evacuarea apelor uzate se realizează prin reţeaua de canalizare L=149 
km; tratarea se realizează la Staţia de epurare. 

Pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare, 
unitatea noastră deţine licenţa clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi canalizare nr.2355 din 12.03.2013 emisă de către A.N.R.S.C. Bucureşti. 
         Obiectivele specifice în anul 2013 au fost: 

- asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- creşterea gradului de conectare la reţelele publice a membrilor 

comunităţii; 
- conformarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii 

Europene; 
-  reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele 

de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii planificate; 
- înlocuirea reţelelor cu grad avansat de uzură; 
-  achiziţii de echipamente noi; 
- promovarea de noi proiecte de extindere şi modernizare a serviciilor 

publice de apă şi de canalizare; 
În vederea întreţinerii şi dezvoltării  infrastructurii de reţele de apă şi 

canalizare pusă la dispoziţie de Primăria Buzău, SC Compania de Apa SA, a 
investit în anul 2013 astfel: 
      Prin Programul Operaţional Sectorial –„Mediu” s-au realizat: 

-„Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare prin introducerea treptei 
terţiare”, lucrări executate  în valoare de 14.376.228 lei (reprezentând 69% din 
val. investiţiei). 

-“Construirea unui nou colector de canalizare” Dn 1000mm, l=3700m, în 
valoare de 6.748.094 lei (realizat 100%). 
       Prin finantare IID s-a început investiţia „Reabilitare magistrală apa- Crâng, 

B-dul  N. Balcescu “ Dn 500mm, L=1170m, lucrări executate în valoare de 
747.793 lei, reprezentand 72% din lucrarile proiectate. 
Prin  finanţare din fonduri proprii s-au realizat şi alte lucrări precum: 
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- Str. Iazul Morilor –şi Str. Lt. Godeanu - Reabilitare reţele de distribuţie 
apă şi branşamente individuale- lucrări în valoare de 43.000 lei respectiv, 
89.000 lei – lucrări finalizate. 

-Reţele de distribuţie şi contorizare individuală blocuri PT31-PT41 –
reabilitare retea Dn 110mm, L=300m şi bransamente blocuri, în valoare de 
108.260 lei. 

-Reţele de distribuţie şi contorizare individuală blocuri PT29-CT7 – 
reabilitare Dn 110mm, L= 1270m şi branşamente blocuri, lucrări executate în 
valoare de 241.000lei, (realizat 65%). 

De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii concesionate, SC 
Compania de Apă SA a achiziţionat, din fondurii proprii,  utilaje independente 
specifice lucrărilor  de  mentenanţă ale reţelelor  de  alimentare cu apă şi a 
reţelelor de  canalizare în valoare totală de 2.309.747 lei. 

S-au asigurat resursele pentru acoperirea necesităţilor tehnice şi a 
condiţiilor de muncă ale salariaţilor. Totodată, datorită unui management 
adecvat, s-a reuşit din resurse proprii, să se doteze locurile de muncă cu 
scule, aparate de măsură şi control, echipament de lucru şi protecţie, 
echipament de calcul  cu asigurarea unui sistem informatic performant şi 
integrat. 

Urmare a derulării programelor de investiţii şi reparaţii stabilite s-a 
menţinut în funcţiune sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a 
apelor uzate. De asemenea, a crescut numarul de utilizatori de la 15.033 
branşamente (01.01.2013) la 15.203 branşamente (31.12.2013) cu creşterea 
gradului de contorizare de la 98.45% la 99,76%; în ceea ce priveşte reţeaua 
de canalizare, numărul de racorduri au crescut de la 14.495  la 01.01.2013 , la 
14.519 racorduri la 31.12.2013. 

Pe parcursul anului 2013, Compania de Apa a procedat la 
supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate –Siguranţa 
alimentului – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţionala, care este elaborat 
şi organizat pe structura standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 
22000:2005, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, auditul de 
supraveghere fiind efectuat de SRAC Bucureşti. 

 De asemenea, s-a reevaluat Laboratorul de Metrologie, reautorizat în 
anul 2013, astfel încât unitatea noastră să poată efectua verificări metrologice 
la o serie de debitmetre caracteristice domeniului de activitate. 
 În ceea ce priveşte politica referitoare la calitate, siguranţa alimentului,  
mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, precum şi la obiectivele calităţii, 
acestea sunt documentate în declaraţiile de politică referitoare la fiecare 
capitol în parte şi sunt semnate de directorul general.  

         Identificarea continua  a pericolelor, evaluarea nivelului de risc la locurile 
de munca, stabilirea masurilor pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor , 
constituie date de intrare pentru stabilirea obiectivelor societatii în domeniul 
SSM. 
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În 2013,  Compania de Apa a avut audit de supraveghere la sistemul de 
management al Responsabilităţii sociale conf. SA 8000:2008,  efectuat de 
SRAC Bucureşti.       
          În anul 2013,  s-a documentat şi implementat Sistemul CI/M ca urmare a 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005,  pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control  la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,  având 
ca scop: 
           -atingerea obiectivelor entităţii într-un mod economic, eficient şi eficace; 
           -respectarea politicilor şi regulilor managementului; 
           -protejarea bunurilor şi a informatiilor;  
           -prevenirea şi depistarea fraudelor  şi greselilor. 
 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ „PRESTCOM SERV„ S.A. BUZĂU 
    

În anul 2013,  SC PRESTCOM SERV SA BUZĂU, cu sediul în Buzău b-
dul. Unirii PT 25 Spicul, înregistrată la ORC cu numărul J10/490/2008, CUI 
23633001, a desfăşurat activităţi economice în conformitate cu obiectul de 
activitate constand in: 

- lucrări de reparaţii şi extindere reţele de apă, canalizare ; 
- reparaţii asfaltice ; 
- lucrări de instalaţii sanitare. 
În totalul lucrărilor executate un procent de peste 86.3% l-au reprezentat 

lucrările pentru Primaria Municipiului Buzău, în limitele contractului cadru 
încheiat cu autoritatea locala. 
     În anul 2013, PRESTCOM SERV SA a realizat venituri facturate din 
activitatea de bază în sumă de 4213520 lei (inclusiv TVA) din care pentru 
Primăria Buzău veniturile facturate au fost de 3.637.023 lei (inclusiv TVA). 
Lucrarile efectuate sunt: 

- Reţele apă   5983 
- Ranşamente apă  2607 
- Reţele canalizare               96 
- Racorduri canal      33,5 
- Guri de scurgere             251 
- Reparaţii – asfaltări       1268 
- Reparaţii – betonări   184. 

În afara lucrărilor executate către Primăria Buzău, societatea  a efectuat 
lucrări de mentenanţă şi de reparaţii către asociaţiile de proprietari, lucrări 
către Compania de Apă, Regia Autonomă Municipală Buzău, dar şi lucrări 
către diverse persoane fizice. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „URBIS-SERV „  S.R.L. BUZĂU 

 
SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău,  care are sediul în Buzău, b-dul. N. 

Bălcescu nr. 56, având ca acţionar Consiliul Local al Municipiului Buzău, a 
desfăşurat în anul 2013 activităţi economice în conformitate cu obiectul de 
activitate după cum urmează: 
LUCRĂRI EXECUTATE PENTRU INTREŢINEREA DE STRĂZI  ŞI 
TROTUARE DIN MUNICIPIUL BUZĂU 
a) Întreţinere străzi cu covoare asfaltice după frezare – suprafaţă 2.406 m.p, 

astfel: intersecţia Frăsinet cu Mesteacănului (156 mp), Pasaj Metalurgica 
(1260 mp), Tudor Vladimirescu (Mioriţei-Crizantemelor) – 990 mp; 

b) Întreţinere străzi prin covoare asfaltice – suprafaţa 732 m.p. pe strada 
Transilvaniei; 

c) Modernizare străzi: sistematizare Zona Centrală Dacia, (5.921 mp), Parc 
Prefectură (640 mp), Zona OMV (2.430 mp), Colonel Buzoianu (13.158 
mp), Aleea Cosmin (390 mp), strada Depozitului (8.175 mp), strada Napoca 
(1.900 mp), strada Frăsinet (6.950 mp), Aleea Şoimului (655 mp), Aleea 
Prieteniei (1.073 mp), strada Democraţiei (97 mp), Parc Crâng (226 mp), 
Aleea Procuraturii (4.061 mp), B-dul Garii (1.911 mp). 

d) Întreţineri curente, prin executarea de plombe asfaltice – suprafaţa totală de 
22.574 mp 

e) Refacere îmbrăcăminţii asfaltice trotuare – suprafaţa de 1.910 mp, din care: 
Unirii Sud (662 mp), Bd. 1 Decembrie 1918 (561 mp), Dorobanţi II – Liceul 
Marghiloman (133 mp), Bd. Republicii (306 mp), Aleea Dumbravei (248 
mp). 
f) Trotuar dale: suprafaţa de 612 mp, din care: Bd. Unirii (100 mp), strada 
Vulturului – Grădiniţa nr.9 (18 mp), OMV (50 mp), Micro V (46 mp), zona 
sediu finanţelor publice (14 mp), strada Caraiman bl.34 (8 mp), strada 
Democraţiei bl. 86D (25 mp), strada Bazalt (51 mp), Prefectură (300 mp). 
Pavaj trotuare – suprafaţa de 2.838 mp, din care: strada Vulturului – 

Grădiniţa nr. 9 (117 mp), zona CEC (48 mp),  Micro V (72 mp), Parc Prefectură 
(24 mp), strada Lt. Godeanu (40 mp), Poarta Parc Crâng (120 mp), Zona 
Carrefour – Kaufland (284 mp), Grădiniţa Micro III (145 mp), Parc Furnica (240 
mp), Loc joaca Dorobanţi (84mp), Parc Sf. Îngeri (257 mp), Camera de Comerţ 
(195 mp), Şc.Gimnazială nr. 1 (236 mp), Sala Sporturilor (894 mp), Parc 
Haşdeu (82 mp).  
g) Încadrări cu bordură: suprafaţa de 7.934 ml, din care: Gradiniţa nr. 9 (112 

ml), Zona Cinematograf Dacia ( 636 ml), OMV (264 ml), Parc Prefectură ( 
450 ml), Micro V (179 ml), Grădiniţa Orizont (72 ml), Col. Buzoianu (1.400 
ml), str. Napoca (183 ml), str. Frăsinet (1.215 ml), loc de joacă Contactoare 
(32 ml), str. Bazalt (11 ml), loc de joaca Dorobanţi (116 ml), Aleea Prieteniei 
(47 ml), Marghiloman – Dorobanţi II (253 ml), Sc. Gimnazială Nr.1 (50 ml), 
Al. Procuraturii (310 ml), Bd. Gării (1.846 ml), Sala Sporturilor ( 12 ml), loc 
de joaca Micro XIV (360 ml), Unirii – Clubul Poliţiştilor ( 60 ml), Parc 
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Haşdeu (40 ml), Zona Centrală – Camera de Comerţ (90 ml), Cimitir „Sf. 
Ioan Botezatorul” (196 ml).  

h) Montat mobilier urban (canapele) – 137 buc; 
i) Montat stâlpişori - protecţie trotuare – 246 buc; 
j) Aducere la cote: bd. Unirii Nord (pavaj) – 41 de mp 
k) Reprofilzări strazi: Hangarului, Viilor, Rahovei, Primăverii, Al. Plopilor, 

Plantelor. 
l) Cartier Orizont: încadrări cu bordură (160 ml), suprafaţă asfaltată (7.150 

ml). 
m)  Parcări: Unirii (747 mp), Dorobanţi (1.305 mp). 
LUCRĂRI SPAŢII VERZI 

-plantat arbori, cu sau fără balot – 1.107buc; 
-plantat arbuşti, cu sau fără balot – 263 buc; 
-plantat gard viu – 9.108 ml; 
-plantat flori – 2.946,21  -  100 buc; 
-semănat gazon – 232,13  -  100 mp; 
-Parc Marghiloman (suprafaţă întreţinută) – 160.000 mp; 
-Parc Tineretului (suprafaţă întreţinută) – 200.000 mp; 
-Parc Crâng (suprafaţă întreţinută) – 170.000 mp; 
-spaţii verzi municipiul Buzău (suprafaţă întreţinută) – 2.100.000 mp. 
Veniturile totale ale societăţii realizate în anul 2013, se ridică la  

25.488.990 lei, din care venituri provenite din exploatare  25.484.800 lei şi 
venituri financiare 4.190 lei. 

 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ « TRANS-BUS » S.A Buzău 
 

Pe anul 2013 s-au realizat urmatoarele investiţii şi obiective: 
                                          Prevederi        Realizat      Diferenţe    Grad de 
                                                    BVC (lei)        BVC (lei)        +/-          realizare: 
                                                       2013               2013                  
I. INVESTITII  - total                  4.900.000         3.540.000   - 1.360.000     72% 
       din care:                                                                                                          
       a) investiţii în curs             3.700.000          3.540.000      - 160.000     95%                                                            
  - plata ratelor aferente de leasing financiar a 20 buc. autobuze noi marca 
BMC achiziţionate în anul 2008. 
          Gradul de  realizare de 95% derivă din faptul că plăţile ratelor aferente 
la cele 20 de autobuze au înregistrat restanţe în lunile octombrie, noiembrie şi 
decembrie 2013. 
                                               Prevederi        Realizat      Diferenţe    Grad de 
                                               BVC (lei)        BVC (lei)        +/-          realizare: 
                                                 2013               2013                  
           b) investiţii noi           1.200.000               -             1.200.000        0%           
 Consideram că realizarea în proporţie de 72% a investiţiilor propuse cât 
şi clasarea pe Locul I în Top Afaceri Romania a S.C. Trans Bus S.A. Buzau, 
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în domeniul 4939 (alte transporturi rutiere) şi obţinerea “Distincţiei de 
excelenţă” în baza rezultatelor economico-financiare 2010-2012 şi a “Trofeului 
de excelenţă” în baza rezultatelor economico-financiare 2008-2012 pentru 
firmele de profil din România, constituie totuşi o realizare importantă în anul 
2013 a colectivului S.C.Trans-Bus S.A. Buzău obţinută cu spijinul nemijlocit al 
acţionarului unic şi al Primarului Municipiului Buzău -  Domnul dr.ing. 
Constantin Boşcodeală, chiar în  condiţiile grele de funcţionare ale acestui 
serviciu în anul 2013, cauzate de criza economică profundă, dar şi a 
subfinanţării de la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA şi impozitul pe 
profit repartizate municipiului Buzău. 
II. OBIECTIVE REALIZATE 
 Principalii indicatori economico-financiari rezultaţi din execuţia bugetară  
aferentă anului 2013 se prezintă astfel: 
                                                            Prevederi              Realizat              % 
                                                             BVC 2013            BVC 2013 
                                                              _______________________________ 
 1. Venituri totale                        17.026.000            11.720.647        70% 
          2. Cheltuieli totale                     17.026.000            11.716.574        70% 
          3. Rezultat brut (profit)-  4.073           
          Nerealizarea în totalitate a veniturilor şi a cheltuielilor s-a datorat în cea 
mai mare parte nerealizării veniturilor de la capitolul subvenţii de la bugetul 
local (restanţa 4.300.000 lei) dar şi a diminuării veniturilor proprii prin 
extinderea gratuităţilor şi la alte categorii sociale (elevi şi studenţi). 
 Chiar şi în aceste condiţii, societatea a inregistrat un rezultat brut pozitiv, 
cu un profit brut de 4.073  lei, din activitatea curentă. 
 Situaţia personalului încadrat prin contract individual de muncă nu a 
înregistrat fluctuaţii majore, înregistrându-se un număr mediu de posturi 
ocupate de 173 salariaţi, faţă de 188 prevăzute în organigramă şi statul de 
funcţii. 
 Fondul de salarii s-a încadrat în limita prevazută de BVC-ul aferent anului 
2013 (100,3%), dupa cum urmează: 
 - fond de salarii prevederi 2013: 4.393.000 lei 
 - fond de salarii realizat 2013: 4.407.082 lei 
 Toate drepturile salariale şi de natură salarială (inclusiv tichete de masă) 
au fost achitate la termenele prevăzute de Contractul colectiv de muncă pe 
unitate, asigurandu-se un câştig mediu lunar brut pe salariat de 1779 lei, faţă 
de 1834 lei cât era prevăzut în buget.  
 S-au asigurat condiţiile de muncă şi echipamentele de protecţie 
corespunzătoare pentru personalul muncitor şi de bord (echipament de 
protecţie la atelierul de reparaţii şi uniforme pentru şoferi şi casieri-încasatori). 
 Totodată, au fost asigurate permanent materialele igienico-sanitare 
necesare. 
 Indicatorii de performanţă prevăzuţi în contractele de performanţă şi de 
mandat ale directorilor societăţii au fost realizaţi în proporţie de 126%. 
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 La data de 31.12.2013 S.C.Trans-Bus S.A.Buzău a înregistrat datorii 
(1.208.537 lei) la bugetul asigurărilor sociale aferente lunilor mai-decembrie 
2013. De asemenea, la aceeaşi dată, societatea are datorii la furnizori în 
suma de 623.574 lei, din care 321.593 lei la OMV Petrom. 
      De asemenea,  societatea are de recuperat o creanţă în sumă de 67.235 
lei de la Direcţia de Asistenţă Socială Buzău, reprezentand contravaloarea 
serviciilor de transport prestate pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Consideram că, în anul 2013, am reuşit să menţinem funcţionalitatea 
serviciului public de transport local la un nivel bun în condiţii de criză 
economică şi de recesiune, deoarece în acest moment pe trasee circulă 
numai autobuze noi, performante, asigurând transportul călătorilor din 
municipiul Buzău pentru toate categoriile sociale (salariaţi, elevi, studenţi, 
pensionari, persoane asistate social, persoane cu dizabilităti, veterani, vaduve 
de veterani, persoane persecutate politic, etc.) 
           Mai mult decât atât, menţionăm că toate categoriile de pensionari şi 
persoanele cu nevoi speciale au circulat gratuit pe mijloacele de transport ale 
S.C. Trans Bus S.A. Buzău şi vor circula în continuare pe parcursul anului 
2014, în aceleaşi condiţii. 
 În concluzie, anul 2013 a adus menţinerea calităţii serviciului de transport 
public local la un standard normal, rezultat obţinut ăe fondul asigurării  unei 
mai bune discipline a muncii decât în perioadele anterioare, în condiţiile 
implementării măsurilor de reformă asumate de echipa de conducere şi de 
personalul salariat al societăţii. 
 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ   „PIEŢE, TÂRGURI şi OBOARE”  SA 
 
În decursul anului 2013, Societatea PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA 

Buzău a avut numeroase realizări, din care evidenţiem: 
- Au fost stabilite principalele obiective pentru 2013. 
- Întocmirea proiectului şi obţinerea certificatului de urbanism şi a 

avizelor ncesare pentru refacerea acoperişului în Piaţa Centrală. 
- Identificarea unor modalităţi de modernizare a Târgului Drăgaica.  
- Au fost aprobate situaţiile financiare şi descărcarea de gestiune pentru 

exerciţiul financiar 2012.  
     -A fost aprobată modalitatea de recuperare debite prin procedura 

medierii prevăzută de Legea 115/2012, conform solicitării acţionarului majoritar 
CLM Buzău. 

-A fost aprobată participarea la programul de politici publice de 
dezvoltare a Primăriei Buzău pentru obţinerea de finanţare externă. 

- A fost aprobată instalarea de porţi şi garduri pentru închiderea incintei  
Pieţei Centrale.  

- A fost decisă efectuarea unor  reparaţii la acoperişurile spaţiilor 
proprietatea SC PTO SA de la Piaţa Micro 12. 
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- Au fost efectuate lucrări de remediere şi de montare ceasuri 
programatoare  la instalaţiile electrice de la : Piaţa Micro V; Birou DSV Piaţa 
Centrală; Piaţa de Mărfuri Industriale; Piaţa Centrală. 
   - Au fost decise măsuri de restructurare  a  activităţii societăţii, prin 
mărirea încărcării cu atribuţii a posturilor existente şi menţinerea neocupată a 
posturilor persoanelor ce urmează să se pensioneze,  până la desfiinţarea 
acestora. 
  - A fost decisă instalarea unui sistem de supraveghere la Târgul 
Drăgaica cu camere de luat vederi şi aparatură de specialitate ce urmează să 
fie deservit de personalul de pază al societăţii.  

- Au fost aprobate  măsurile propuse de către conducerea societăţii 
pentru remedierea situaţiilor constatate de către auditorii externi ai Curţii de 
Conturi.  

-  A fost analizată  propunerea de asociere prin parteneriat public-privat 
cu o societate particulară cu capital străin pentru refacerea acoperişului de la 
Piaţa Centrală, prin construirea unei parcări supra etaj, prin atragerea de 
fonduri europene . 
   - A fost întocmit nomenclatorului arhivistic al societăţii de către o 
societate autorizata de arhivele naţionale, care  a fost aprobat de către 
Consiliul de administraţie şi aplicat la nivel de societate . 
   - A fost iniţiată procedura de informare a acţionarului majoritar privind  
necesitatea actualizării articolelor 52 - 60 din Actul constitutiv al societăţii care 
reglementează controlul financiar prin aplicarea prevederilor OUG 109/2011 şi 
a prevederilor de modificarea Legii 31/1990 şi a procedurilor de modificare a 
actului constitutiv. 
  -  A fost aprobată metodologia pentru procedura de selecţie oferte 
refacere  acoperiş din  Piaţa Centrală. 
  - A fost aprobată componenţa nominală a comisiei de selecţie oferte 
pentru refacerea acoperişului din Piaţa Centrală. 

-  A fost aprobat Proiectul de refacere a acoperişului din  Piaţa Centrală 
şi a documentaţiei anexa. 
  -  A fost analizată propunerea de  reabilitare a Talciocului  Drăgaica prin 
desfiinţarea  spaţiilor comerciale existente şi construirea unor spatii moderne 
conforme cu normativele europene. 
  - Au fost efectuate demersurile necesare pentru supunerea aprobării 
Direcţiei de urbanism a proiectului de refacere a acoperişului de la Piaţa 
Centrală. 

- A fost aprobată solicitarea chiriaşilor de la Piaţa Micro V de fi încheiate 
contractele de închiriere înainte de sfârşitul actualei perioade de  contractare 
(30.11.2013) pentru a permite acestora să îşi prelungească contractele de 
utilităţi.  

-  A fost decisă rezilierea contractului societăţii cu un prestator privat 
pentru asigurarea curăţeniei din pieţe, urmând ca în termenul procedural legal 
stabilit de SEAP, de 3 luni, să fie încheiat un alt contract în urma unei licitaţii 
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deschise, fapt ce va permite atât diminuarea preţului prestaţiei, cât şi 
contractarea  unor alte servicii, care nu fac obiectul actualului contract . 

CAPITALUL SOCIAL al societăţii în anul 2013 a fost de 1.859.160 lei 
divizat în 743.664 acţiuni cu valoarea pe acţiune de 2,50 lei fiind repartizat pe 
acţionari astfel: 
 1.CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU     2.SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI 
OBOARE SA.  
-valoare de 1.851.913 lei                     -valoare de 7.247 lei 
-nr.acţiuni 736.417                     -nr.acţiuni 2.899  
-cota % 99,6102%                     -cota %    0,3898 % 
CIFRA DE AFACERI în 2013                                                         3.242.524 lei         
 din care: 
-VENITURI DIN ÎNCHIRIERI(spatii-teren-tonete)                            2.785.231 lei  
-VENITURI DIN TAXE FORFETARE (TAXE FORFETARE)              437.293 lei  
 REZULTATUL NET AL ANULUI 2013                                               115.075 lei 
           Investiţii  planificate  a  se  realiza  în  anul  2014:  
   Reluarea procedurilor de autorizare şi modernizare a Pieţei Micro 12, 
prin obţinerea unor noi avize pentru construcţia existentă, sau prin înlocuirea 
acesteia, dacă  nu mai îndeplineşte cerinţele  legale de funcţionare . 
   Vor fi identificate sursele de finanţare şi vor fi efectuate lucrările de 
construire a unor  chioşcuri la Târgul  Drăgaica, în conformitate cu proiectul 
aprobat pentru care a fost obţinut certificatul de urbanism. 

Vor fi efectuate demersurile necesare pentru obţinerea unui credit 
bancar ce va fi folosit  pentru efectuarea lucrărilor de refacere a acoperişului 
Pieţei Centrale.  
   Vor fi obţinute avizele necesare şi vor fi efectuate lucrările de întărire a 
structurii de rezistenţă şi de înlocuire a acoperişului  Pieţei Centrale în 
conformitate cu proiectul aprobat pentru care a fost obţinut certificatul de 
urbanism  
 
     

SOCIETATEA COMERCIALĂ „RER ECOLOGIC SERVICE” SA Buzău 
 
 Înfiinţată în anul 1995, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A., 
persoană juridică română cu capital privat mixt, a devenit, în prezent, unul din 
principalii prestatori de servicii de salubritate din ţară. 
 Activitatea societăţii se desfăşoară pe baza prevederilor Caietului de 
sarcini, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
salubritate adoptat de Consiliul Local şi a graficelor de lucrări aprobate de 
Serviciul de Gospodărie Comunală şi Locativă.  
 Dispunând de circa 320 de  angajaţi şi de un parc de utilaje de mare 
performanţă, societatea a asigurat desfăşurarea în bune condiţii a 
următoarelor activităţi: măturatul manual şi mecanizat al căilor publice; 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide de pe domeniul public; 
curăţarea şi transportul zăpezii precum şi combaterea poleiului de pe căile 
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publice, precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide 
de la populaţie şi agenţi economici, dezinsecţia şi deratizarea pe domeniului 
public, la asociaţiile de proprietari şi la unii agenţi economici. 

Activitatea de salubrizare stradală 

 În anul 2013, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. a executat 
în Municipiul Buzău, conform graficului aprobat de Serviciul de Gospodărie 
Urbană din cadrul primăriei, lucrări după cum urmează: 

- măturat manual carosabil şi trotuare -cca. 14.780 mii mp/lună ; 
- măturat mecanizat carosabil- 3.420 km/lunar ; 
- stropit carosabil, în perioada aprilie - septembrie -57.218.560 mp; 
- aspirat carosabil în perioada mai – octombrie  -774 mii mp; 
- întreţinut spaţii verzi şi trotuare - 41.775 mii mp ; 
- curăţat rigole - 493.850 mp ; 
- vidanjarea a cca. 385 mc ape pluviale în zonele afectate de inundaţii 

din municipiu; 
- evacuarea a 1.463 tone gunoi depozitat accidental în locuri 

neamenajate şi a altor  9.550 tone de gunoi rezultat din curăţenia 
stradală; 

  - acţiunea de deszăpezire a tramei stradale, trotuarelor şi combaterea 
poleiului a fost asigurată în lunile ianuarie, februarie şi decembrie 2013. 
  Alte lucrări executate de societate: 
            -trasarea de marcaje stradale – 195 km marcaj stradal longitudinal şi 
pietonal, lucrări executate pe cele mai importante artere din municipiu; 
          - menţinerea în continuare pe domeniul public a unui număr de 6 buc. 
containere, de 7 mc, pentru depozitarea gunoiului în zona Micro XIV, Zona 
Industrială, str. Simila, Cimitirul Eroilor; 12 buc. containere de 3 mc în zona 
centrală, Fabrica de lapte, str. Bazalt, Catedrală etc. şi 18 buc. eurocontainere 
de 1,1 mc în zonele Cartier Dorobanţi – Piaţă, BRD Dorobanţi, ştrand Parcului 
Tineretului, şoseaua Brăilei, Piaţa Dacia, Piaţa Crâng etc. adică  în zone în 
care apar în mod frecvent depozite necontrolate; 

- pentru asigurarea curăţeniei oraşului au fost montate 350 coşuri 
gunoi stradale, în locul celor deteriorate: 
          - au fost executate platforme ecologice de depozitarea  gunoiului 
menajer în zona Centru Sud/PT8 (str. Tunel) şi în zona Dacia/PT20 
(str.Napoca), precum şi lucrări de reabilitare la platformele ecologice din 
cartierul Micro XIV; 
 Activitatea de salubrizare menajeră 
 Secţia de salubritate menajeră a asigurat, pe parcursul anului 2013, 
servicii de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere pentru 
următoarele categorii de beneficiari: 

- 18.780 abonaţi casnici ; 
- 60.800 persoane, organizate în asociaţii de proprietari ; 
-   1.380 agenţi economici mici ; 
-   135 agenţi economici mari; 
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-   130 institutii publice. 
 Pentru colectarea gunoiului menajer de la asociaţiile de proprietari sunt 
amplasate pe platforme 355 eurocontainere de 1,1 mc,  precum şi 210 buc. de 
europubele,  în camerele de gunoi ale blocurilor turn. La asociaţiile de 
proprietari au fost înlocuite sau reparate recipientele de colectare deteriorate. 
De asemenea, au fost spălate şi dezinfectate periodic, conform unui grafic, 
recipientele folosite pentru colectarea deşeurilor menajere. Tot asociaţiilor de 
proprietari care au pubele proprii în camerele de gunoi, le-au fost înlocuite în 
mod gratuit pubelele deteriorate (aproximativ 120 buc.)  
 Tot pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
menajer, agenţii economici deţin prin închiriere un număr redus de pubele şi 
containere pentru reciclarea şi valorificarea deşeurilor (62 pubele şi 76 
containere de 1,1 mc).   

 Pe parcursul anului 2013, societatea s-a dotat cu utilaje noi şi recipienţi 
de colectare. Au fost achiziţionate: autogunoiera,  sărăriţă,  sararita trotuar, 
recipient presarat nisip, container de 1,1 mc, pubele de 240 l. Valoarea acestor 
dotări este de 153.000 lei.  
 Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile 
 Activitatea de colectare selectivă (PET-uri, folie de polietilenă – PE, 
deşeu polipropilenă – PP, hârtie şi carton, deşeuri metalice, DEEE)  a 
continuat şi în anul 2013, atât  pe domeniul public cât şi la agenţii economici. 
 În anul 2013 s-au colectat: folie de polietilenă de la agenţi economici, 
deşeu polipropilenă ( PP ), de pe domeniul public - 1,15 to şi de la agenţi 
economici şi instituţii publice-  5,20 tone, PET-uri de pe domeniul public - 1,20 
to şi de la agenţi economici şi instituţii publice -1,50 tone, hârtie şi carton de pe 
domeniul public -1,50 tone şi de la agenţi economici şi instituţii publice -      
580,00 tone, deşeuri metalice de pe domeniul public -0,055 tone şi de la agenţi 
economici şi instituţii publice -1,80 tone,  DEEE  de la agenţi economici, 
instituţii şi populaţie -0,35 tone. 
 Activitatea de dezinsecţie - deratizare 
 Acţiunile de dezinsecţie şi de deratizare s-au desfăşurat conform 
programului aprobat de primărie, sub stricta supraveghere şi îndrumare a 
Direcţiei de Sănătate Publică.  

În anul 2013, s-au executat periodic tratamente de dezinsecţie (parcuri, 
cartiere din municipiul Buzău – 2.280 ha) şi deratizare ( parcuri, alei, cartiere, 
cimitire din municipiul Buzău – 620 ha). 

Tratamentele privind dezinsecţia pentru combaterea insectelor (tânţari, 
muşte etc) au fost executate la sol şi prin aviotratament, în 2 etape. În lunile 
iunie şi iulie au fost executate lucrări de dezinsecţie la sol, în toate cartierele 
din municipiul Buzău inclusiv zona industrială, insumand o suprafata de 540 
ha. Dezinsecţia parcurilor s-a executat în doua etape: prima,  în lunile mai – 
iunie, când au fost executate lucrari pe o suprafata de 90 ha, iar în a doua 
etapa s-a executat în lunile august – septembrie s-au realizat operaţiuni 
similare pe o suprafata de 150 ha. 
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În perioada aprilie-mai au fost executate şi lucrări de dezinsecţie pentru 
combaterea insectelor parazite în special contra căpuşelor pe o suprafaţă de  
100 ha. Aceste lucrări au fost executate în toate cartierele din municipiu, în 
parcuri, alei şi cimitire. 

Dezinsectia prin aviotratament s-a executat tot în doua etape, însumând 
o suprafaţă de 1400 ha. 
 Tratamentele privind deratizarea domeniului public din municipiul Buzău 
au avut loc în lunile martie, aprilie şi mai, perioadă în care au fost executate 
lucrări pe o suprafaţă  de 620 ha.  
 Au fost utilizate cele mai bune substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, 
utilaje de ultimă generaţie şi personal autorizat. 
 Derularea contractelor 
 Contractul de concesiune încheiat cu Primăria s-a desfăşurat în condiţii 
bune, respectându-se clauzele contractuale şi angajamentele asumate. 
 Societatea are în derulare, cu abonaţii casnici, un număr de 8.440 
contracte de salubritate cuprinzând 18.780 persoane abonaţi casnici şi 60.800 
persoane organizate în  280 asociaţii de proprietari. Există un număr de 
persoane, locuitori la case individuale, care nu figurează cu contracte de 
salubritate din diverse motive: rea credinţă, sustragerea de la declararea 
corectă a numărului de persoane, veniturile mici de care dispun. O mare parte 
dintre aceştia depozitează deşeurile în recipientele asociaţiilor de proprietari 
sau în diverse puncte ale oraşului (colţ de stradă, locuri virane, coşuri 
stradale), fenomen ce duce la crearea de depozite necontrolate şi 
nemulţumirea celor care sunt corecţi şi nu se sustrag de la plata pentru 
seviciul prestat.    
 Acţiunile organizate de societate pentru încheierea de noi contracte cu 
persoane din această categorie nu au condus la rezultatele scontate. Chiar şi 
atunci când în aceste acţiuni s-a implicat Primăria prin Direcţia de Poliţie 
Locală numărul de contracte încheiate a fost relativ mic. Actiunea demarata 
impreuna pentru incheierea de contracte în zona strazilor Primaverii, Viilor şi 
Rahovei s-a finalizat cu încheierea unui numar de 184 de contracte, serviciul 
fiind prestat numai pentru aceşti utilizatori. 
 Gestionarea relaţiilor cu clienţii 
 Pentru a menţine un contact permanent cu clienţii societatea dispune 
de un dispecerat ce funcţionează permanent. În scopul prelucrării şi rezolvării 
eficientă a reclamaţiilor sunt puse la dispoziţia clienţilor 3 numere de telefon 
(0238/540484 - permanent, 0238/436912, 0238/421502 – de luni până vineri 
între 8,00-16,30) precum şi site-ul: www.rerbuzau.ro 
 La aceste numere clienţii noştri pot adresa întrebări, solicitări sau 
plângeri care sunt înregistrate în registrul de reclamaţii şi transmise spre 
rezolvare personalului responsabil cu activitatea solicitată. Toate aceste 
reclamaţii se rezolvă în maxim 48 de ore. 
 Politica preţurilor este influenţată de piaţa serviciilor de acest gen, de 
preţul depunerii deşeurilor în rampa ecologică şi de investiţiile efectuate. 
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 Ridicarea deşeurilor de la populaţie se face în baza unor programe 
aprobate de Primărie şi Direcţia de Sănătate Publică. 
  Din dorinţa de a veni în întâmpinarea necesităţilor clienţilor săi, 
societatea şi-a diversificat serviciile, existând posibilitatea beneficierii de 
servicii suplimentare pe bază de contract pentru : 
 - servicii de salubrizare interioară şi exterioară ale blocului; 
 - servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 
 În S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. se concentrează 
competenţa, experienţa şi puterea de muncă a angajaţilor, un potenţial prin 
care punem la dispoziţia clienţilor noştri servicii eficiente de calitate. Prin 
tehnologii şi utilaje moderne, vrem să ne menţinem ca firmă de top pe piaţa 
serviciilor de profil din ţară. 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

ADOPTATE ÎN ANUL  2013 
  

Nr.şi data 
adoptării 
hotarârii 

 
Conţinutul hotărârii 

 
OBS. 

 
1/ 

31.01.2013 

eliberarea domnului consilier Gubandru Aurel din calitatea de 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
precum şi alegerea unui alt preşedinte de şedinţă pentru 
perioada ianuarie–martie 2013 

 

2/ 
31.01.2013 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău al doamnei Pleşea Maria – Monalisa 

 

3/ 
31.01.2013 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Dunăreanu Liviu 

 

4/ 
31.01.2013 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expi-rarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău a domnului Ciolacu Ion – Marcel 

 

5/ 
31.01.2013 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Olariu Vasile 

 

6/ 
31.01.2013 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale mandatui, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău a domnului Popa Constantin 

 

7/ 
31.01.2013 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău al domnului Neagu Marian 

 

8/ 
31.01.2013 

privind aderarea comunei Calvini, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  "Buzău 2008" 

 

 
9/ 

31.01.2013 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în consiliul de administraţie al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Sărata Monteoru" Buzău 

 

10/ 
31.01.2013 

privind alegerea unui membru în comisia de cenzori a Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 
 

 

11/ 
31.01.2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii 
câinilor şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Buzău 

hotărâre  
cu 
caracter 
normativ 

12/ 
31.01.2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în 
vederea ocupării funcţiei de administrator de imobile 

hotărâre  
cu 
caracter 
normativ 

 
13/ 

31.01.2013 

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/ 2012 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile 
în anul fiscal 2013 în municipiul Buzău, precum şi reglementarea 
unor măsuri financiar – fiscale 
 

hotărâre  
cu 
caracter 
normativ 

14/ 
31.01.2013 

privind validarea unei dispoziţii a primarului municipiului, precum 
şi rectificarea defintivă a bugetului general consolidat al 
municipiului Buzău pe anul 2012 
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15/ 

31.01.2013 

privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de 
gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" 
Buzău începând cu 01 ianuarie 2013 

 

16/ 
31.01.2013 

privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes 
local ce se vor executa în anul 2013 de persoanele majore apte 
de muncă, beneficiare de ajutor social 

 

17/ 
31.01.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a terenului situat în municipiul Buzău, strada Colonel Ion 
Buzoianu nr. 39 

 

 
18/ 

31.01.2013 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 
(hidrofor), proprietate publică a municipiului, situată în municipiul 
Buzău, limitrofă blocului 1 Haşdeu 

 

 
19/ 

31.01.2013 

pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă către 
Societatea Comercială " G.D.F. Suez Energy România " S.A. 
Bucureşti, a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, 
precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire 

 

 
20/ 

31.01.2013 

pentru aprobarea vânzării către soţii Matei Elena şi Matei Ilie a 
terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului  
comercial situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor  
Dorobanţi şi Broşteni 

 

21/ 
31.01.2013 

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între 
municipiul Buzău şi soţii Leu Ion şi Leu Georgeta, respectiv soţii 
Constantin Anton şi Constantin Viorica 

 

22/ 
31.01.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
23/ 

28.02.2013 

pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2012 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea componenţei nominale a 
comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate 

 

 
24/ 

28.02.2013 

privind renunţarea domnului Olariu Vasile la funcţia de membru 
în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans-Bus 
" S.A. Buzău 

 

 
25/ 

28.02.2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind alegerea unui membru în 
consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "  Trans – Bus 
" S.A. Buzău 
 

 

26/ 
28.02.2013 

privind aderarea comunei Murgeşti, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, la Asociaţia de Dezvoltare Inter-comunitară " Buzău 2008 " 
 

 

27/ 
28.02.2013 

pentru atribuirea denumirii unei artere de circulaţie din municipiul 
Buzău 

 

28/ 
28.02.2013 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Buzău pentru anul şcolar 2013/2014 
 

 

 
29/ 

28.02.2013 

privind reconstituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi aprobarea ghidului solicitantului pentru 
finanţarea nerambur-sabilă din bugetul local al municipiului 
Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale 
de interes local 
 

Ghidul soli-
citantului şi 
celelalte 
documente 
au caracter 
normativ 
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30/ 

28.02.2013 

privind aprobarea contractării unui împrumut, în valoare de 
maxim 15.972.472 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri 
financiare, precum şi modificarea unor acte normative 

 

 
31/ 

28.02.2013 

privind aprobarea utilizării excedentului anului 2011 pentru 
acoperirea definitivă a deficitelor secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare înregistrate în execuţia bugetară a anului 2012 

 

 
32/ 

28.02.2013 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice " Reabilitare 
străzi din municipiul Buzău, judeţul Buzău"; 

 

 
33/ 

28.02.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului 
a arterei de circulaţie situată în municipiul Buzău, aleea " 
Ceferiştilor" 

  

 
34/ 

28.02.2013 

privind modificarea şi completarea elementelor de identificare 
ale străzii Frăsinet din municipiul Buzău, precum şi a terenului 
aferent şi limitrof acestuia 

  

 
35/ 

28.02.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a terenului situat în municipiul Buzău, strada Santierului nr. 107 
A 

  

36/ 
28.02.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a terenului situat în municipiul Buzău, strada Viilor nr. 2 M 

 

 
37/ 

28.02.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a unor terenuri aferente garajelor situate în municipiul Buzău, b-
dul Nicolae Bălcescu, la subsolul blocului Camelia 

 

 
38/ 

28.02.2013 

privind preluarea din administrarea Regiei Autonome Municipale 
" RAM " Buzău a imobilului proprietate publică a municipiului, 
situat în municipiul Buzău, punctul termic 2, limitrof blocului 15 
din cartierul micro 5 

 

 
39/ 

28.02.2013 

pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea 
Şcolii Postliceale Sanitară Buzău asupra unor suprafeţe locative 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din incinta Liceului cu 
Program Sportiv "Iolanda Balaş - Söter", situat în municipiul 
Buzău, aleea Şcolilor nr.1 

 

 
40/ 

28.02.2013 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, 
strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter 

 

 
41/ 

28.02.2013 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului arabil, proprietate privată a municipiului Buzău, situat în 
tarlaua 19, parcela 100, înscris în cartea funciară sub nr. 61.983, 
cu numărul cadastra 61.983 

 

42/ 
28.02.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

43/ 
28.02.2013 

privind aderarea comunei Puieşti, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008" 

 

44/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe 
anul 2013 

 

45/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2013 

 

46/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
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47/ 
28.03.2013 

privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2012 al Societăţii 
Comerciale " Trans – Bus " S.A. Buzău 

 

 
48/ 

28.03.2013 

privind menţinerea remuneraţiei cuvenită membrilor consiliului 
de administraţie ale regiei şi societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău pe întreaga 
durată a contractelor de mandat 

 

49/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică a 
municipiului Buzău pe anul 2013 

 

 
50/ 

28.03.2013 

privind desemnarea mandatarului municipiului Buzău, 
reprezentat de consiliul local, în adunările generale ale 
acţionarului unic la Societatea Comercială " Aquafor " S.A. 
Buzău 

 
 

51/ 
28.03.2013 

privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale " Trans– Bus" S.A. Buzău 

 

52/ 
28.03.2013 

privind modificarea numărului de personal al Societăţii 
Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău 

 

53/ 
28.03.2013 

privind reconstituirea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău 

 

 
54/ 

28.03.2013 

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 18/ 2008 pentru 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind 
administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al 
municipiului Buzău 
 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
55/ 

28.03.2013 

privind aprobarea unor facilităţi de transport cu autobuzele 
Societăţii Comerciale " Trans – Bus" S.A. Buzău pentru unele 
categorii de pensionari şi elevii cu domiciliul în municipiul Buzău 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
56/ 

28.03.2013 

privind atestarea apartenenţei unui teren la domeniul public al 
municipiului Buzău, precum şi trecerea acestui teren din 
proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului 
 

  

57/ 
28.03.2013 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău 

 

 
 

58/ 
28.03.2013 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu 
gratuit asupra unui teren proprietate privată a municipiului Buzău 
în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău 

 

 
 

59/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit 
acordat Universităţii " Biotera "  Bucureşti asupra unor suprafeţe 
locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în incinta 
Liceului Tehnologic " Dimitrie Filipescu " Buzău 

 

 
 

60/ 
28.03.2013 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit 
acordat Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău asupra 
unor bunuri imobile,  proprietate publică a municipiului Buzău, 
situate în incinta Liceului Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău 

 

 
 

61/ 
28.03.2013 

privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea 
delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate 
publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea 
Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău 
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62/ 
28.03.2013 

 pentru aprobarea planului urbanistic zonal " Construire silozuri 
cereale, clădire dependinţe (cameră cântar, laborator, sală de 
mese, vestiar) şi împrejmuire, tarlaua 6, parcela 18, extravilan 
municipiul Buzău, judeţul Buzău", precum şi regulamentului de 
urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale " Agrisan " 
S.R.L., cu sediul social în comuna Pietroasele, satul Sarînga, 
judeţul Buzău 

 

63/ 
28.03.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

64/ 
28.03.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2013 

 

65/ 
28.03.2013 

privind conferirea titlurilor de “CETATEAN DE ONOARE” şi 
“OMUL ANULUI 2012” unor personalităţi cu merite deosebite 

 

 
 

66/ 
09.04.2013 

privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne aferent 
împrumutului contractat de către unitatea administrativ-teritorială 
municipiul Buzău în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri 
financiare, precum şi modificarea unor acte normative, 
actualizată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi 
prorogarea unor termene 
 

 

67/ 
09.04.2013 

privind modul de soluţionare a cererii Primăriei municipiului 
Buzău pentru eliberarea unui certificat de urbanism 

 

68/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului Buzău pe anul  2012 

 

69/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2012 ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

70/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2012 ale Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

71/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2012 ale Societăţii 
Comerciale "   Urbis - Serv " S.R.L. Buzău 

 

72/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea contului de execuţie  bugetară pe trimestrul I 
2013, precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău 
pe anul 2013 

 

73/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

74/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău 

 
 

75/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

 
76/ 

25.04.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
al Societăţii Comerciale " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău 

 

77/ 
25.04.2013 

pentru modificarea taxei speciale pentru parcarea 
autovehicolelor în parcările publice din municipiul Buzău  

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

78/ 
25.04.2013 

 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Prestcom Serv"  S.A. 
Buzău 
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79/ 

25.04.2013 

pentru aprobarea contractului de mandat al reprezentantului 
municipiului Buzău în adunările generale ale acţionarilor 
Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău 

 

 
80/ 

25.04.2013 

pentru stabilirea, pe perioada exercitării mandatelor, a 
indemnizaţiilor membrilor comisiilor de cenzori de la societăţile 
comerciale " Trans – Bus " S.A. Buzău şi             " Pieţe, Târguri 
şi Oboare " S.A. Buzău 

  

 81/ 
25.04.2013 

privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară " Drăgaica – 
2013 " 

 

 
82/ 

25.04.2013 

pentru aprobarea proiectelor tehnice şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuinţe din municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 

 
 

83/ 
25.04.2013 

privind nivelul contribuţiei proprii a municipiului Buzău la 
Programul Operaţional Regional Axa Prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
Subdomeniul – sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe, precum şi stabilirea măsurilor de 
recuperare la bugetul local a contribuţiei beneficiarilor lucrărilor 
de reabilitare termică a sumelor avansate de Consiliul Local al 
Municipiului Buzău 

 

 
 
 
 

84/ 
25.04.2013 

pentru revocarea poziţiei nr. 1 din anexa la Hotărârea nr. 
168/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 pentru aprobarea 
delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate 
publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea 
Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău 

 

 
 

85/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău a unor 
imobile proprietate publică a municipiului, situate în municipiul 
Buzău, strada Scânteii nr. 29 

 

 
 

86/ 
25.04.2013 

pentru aprobarea modificării şi completării contractului de 
locaţiune a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul 
Buzău, strada Obor, lângă blocul 6A 

 

87/ 
25.04.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

88/ 
25.04.2013 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale mandatui, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău a doamnei Iorga Cristina – Nicoleta 

 

 
89/ 

25.04.2013 

privind aderarea comunelor Mînzăleşti şi Vintilă Vodă,  
judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de 
 Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 "  

 

 
 
 
 

90/ 
20.05.2013 

privind aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de 
municipiul Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 
privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor 
arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi 
modificarea unor acte normative, actualizată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglemen-tarea unor 
măsuri financiar - fiscale şi prorogarea unor termene şi aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 140/2013 

 



 

 

 
121   

91/ 
30.05.2013 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Hudiţoiu Bogdan – Florin 

 

92/ 
30.05.2013 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale mandatui, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău a doamnei Tudor Nicoleta 

 

93/ 
30.05.2013 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Olaru Doru 

 

94/ 
30.05.2013 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2012 ale Societăţii 
Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

 
95/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii publice "Consolidare, 
reabilitare şi refuncţionalizare corp III – Liceul Pedagogic "Spiru 
Haret"  din municipiul Buzău 

 

96/ 
30.05.2013 

privind aprobarea tarifului lunar pentru paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor cu personalul contractual din cadrul Direcţiei 
Poliţiei Locale 

 

97/ 
30.05.2013 

privind stabilirea tarifelor pentru identificarea, înregistrarea, 
deparazitarea, vaccinarea şi sterilizarea câinilor 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

98/ 
30.05.2013 

privind completarea punctelor de lucru ale Societăţii Comerciale 
" Urbis - Serv " S.R.L. Buzău 

 

 
99/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului 
de funcţii prin reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului pentru anul 2013 

 

 
100/ 

30.05.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public a municipiului a 
sensului giratoriu situat în municipiul Buzău, la intersecţia 
străzilor Unirii şi Nicu Constantinescu din cartierul Orizont 

 

101/ 
30.05.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 
a terenului situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor 
Transilvaniei cu Depozitului 

 

 
102/ 

30.05.2013 

privind atestarea la domeniul privat al municipiului a terenului 
situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bariera Ploieşti, aferent 
fostului poligon - şcoală al Filialei Buzău a ACR 

 

 
 

103/ 
30.05.2013 

privind trecerea unor bunuri concesionate Societăţii Comerciale " 
Compania de Apă " S.A. Buzău din proprietatea publică în 
proprietatea privată a municipiului Buzău, în vederea scoaterii 
din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării, declasării şi 
casării acestora, după caz 

  

 
104/ 

30.05.2013 

privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului şi suprafeţei locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, situate în municipiul Buzău, 
punctul termic 20 – Dacia, limitrof blocului A 2 

 

 
 

105/ 
30.05.2013 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui 
teren proprietate publică, situat în municipiul Buzău în incinta 
Scolii Gimnaziale " George Emil Palade ", în vederea amenajării 
unui teren rugby cu gazon sintetic şi acoperit cu un balon 
termopresurizat 

 

 
 

106/ 
30.05.2013 

pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, punctul termic 2, limitrof blocului 15 din cartierul mocro 5, 
a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei 
de atribuire 
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107/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, strada Pietroasele, limitrof Grădiniţei cu Program 
Prelungit " Bobocei din Micro 3 " 

 

108/ 
30.05.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
109/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea  cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente 
obiectivului de investiţii  „Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Buzau, judeţul Buzău” - Cererea de 
finantare nr.1 

 

 
110/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea  cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente 
obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Buzau, judeţul Buzău” - Cererea de 
finantare nr.2 

 

 
111/ 

30.05.2013 

pentru aprobarea  cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente 
obiectivului de investiţii  „Reabilitarea termică  
a  blocurilor de locuinţe din municipiul Buzau, judeţul Buzău” - 
Cererea de finantare nr.3 

 

 
 

112/ 
27.06.2013 

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea 
gestiunii serviciului de administrare a domeniului public al 
municipiului Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
de tip DBFO (proiectare-execuţie-finanţare-exploatare) pentru 
reţeaua urbană de strazi din municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 

 
 
 

113/ 
27.06.2013 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi contractului-
cadru în vederea delegării gestiunii serviciului de administrare a 
domeniului public al municipiului pentru realizarea obiectivului de 
investiţii de tip DBFO (proiectare – execuţie – finanţare – 
exploatare) privind reţeaua urbană de străzi din municipiul 
Buzău, judeţul Buzău 

 

 
114/ 

27.06.2013 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice "Extindere 
construcţie existentă cu spaţiu pentru vestiare copii la Grădiniţa 
Bobocei din micro 3, municipiul Buzău "   
 

 

 
115/ 

27.06.2013 

privind constatarea aplicării tacite a preţului local de facturare al 
energiei termice furnizată populaţiei în perioada 01 aprilie – 31 
decembrie 2012, precum şi modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 
163/2011 a  Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 

 
116/ 

27.06.2013 

privind delegarea gestiunii prin concesiune directă a serviciului 
de transport public local prin curse regulate cu autobuze în 
favoarea Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău 
 

 

 
 
 

117/ 
27.06.2013 

privind modificarea Hotărârii nr. 99/2011 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea perfectării de către 
Societatea Comercială " Trans – Bus "S.A. Buzău a unui 
contract de leasing financiar în vederea finanţării achiziţionării 
unui număr de 10 autobuze destinate transportului public de 
călători 
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118/ 

27.06.2013 

privind completarea Hotărârii nr. 196/ 2010 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor din municipiul 
Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin 
servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea 
îmbarcării/ debarcării călătorilor 

 
hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
119/ 

27.06.2013 

 
pentru aprobarea Normelor locale privind activitatea asociaţiilor 
de proprietari din municipiul Buzău 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
120/ 

27.06.2013 

pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, 
numărului de personal şi statului de funcţii ale Regiei Autonome 
Municipale "RAM" Buzău"   

 

121/ 
27.06.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
122/ 

27.06.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2013 

 

 
123/ 

25.07.2013 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 
2013, precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău 
pe anul 2013 

 

 
124/ 

25.07.2013 

pentru aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social 
Buzău şi Centrului de Zi "Phoenix" al Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Buzău 

 

 
125/ 

25.07.2013 

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

126/ 
25.07.2013 

pentru aprobarea descărcării de gestiune pe anii 2010 – 2012 a 
administratorilor Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău; 

 

127/ 
25.07.2013 

pentru aprobarea bilanţului energiei termice şi a pierderilor 
tehnologice de energie termică la Regia Autonomă Municipală 
"RAM" Buzău pentru anul 2012 

 

128/ 
25.07.2013 

privind aderarea comunei Lopătari, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 " 

 

129/ 
25.07.2013 

pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din 
municipiul Buzău 

 

 
 

130/ 
25.07.2013 

pentru modificarea şi completarea contractului de concesiune a 
serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2013 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău 

 

 
 

131/ 
25.07.2013 

privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii prin reorganizarea aparatului de specialitate 
al primarului, începând cu data de 01 august 2013 

 

 
132/ 

25.07.2013 

privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Buzău 

 

 
133/ 

25.07.2013 

privind atestarea la domeniul public a municipiului a unui 
teren arabil situat în municipiul Buzău, strada Pinului nr. 89 
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134/ 

25.07.2013 

privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unui teren 
situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 181 bis 

 

 
 

135/ 
25.07.2013 

privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unor 
terenuri indivize şi aferente spaţiilor comerciale situate în 
municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocurilor P6A şi 
P9 

 

 
136/ 

25.07.2013 

privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unui teren 
indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul 
Buzău, strada Unirii, bloc E5, parter 

 

137/ 
25.07.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
 

138/ 
25.07.2013 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice 
"Reabilitare fântână arteziană din piaţa Daciei – municipiul 
Buzău" 

 

 
 
 
 

139/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea prelungirii unei linii de credit contractată de 
Societatea Comercială " Prestcom Serv " S.A. Buzău cu 
Banca " Transilvania " S.A. – Sucursala Buzău, precum şi 
menţinerea în favoarea băncii creditoare a ipotecii constituite 
anterior asupra unui teren proprietate privată a municipiului 
Buzău 

 

 
140/ 

29.08.2013 

privind alegerea membrilor în comisia de cenzori a Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău, precum şi 
stabilirea indemnizaţiilor acestora 

 

 
 

141/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, 
numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

142/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea numărului de posturi şi statului de funcţii 
contractuale al Cantinei de Ajutor Social Buzău 

 

143/ 
29.08.2013 

pentru atribuirea unei denumiri Scolii gimnaziale nr. 6 Buzău     

 
144/ 

29.08.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, 
parcelele 366, 372 şi 374 

 

 
 

145/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în 
proprietatea privată a municipiului Buzău a unui mijloc fix 
concesionat Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. 
Buzău, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia  

 

 
 

146/ 
29.08.2013 

pentru acordarea dreptului de folosinţă cu tilu gratuit, în 
favoarea Liceului Pedagogic " Spiru Haret ", asupra unui 
teren proprietate publică situat în municipiul Buzău, strada 
Spiru Haret nr. 8 

 

 
 

147/ 
29.08.2013 

pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, în 
favoarea Clubului Sportiv Municipal Buzău, asupra unei părţi 
din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în municipiul 
Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1 

 

 
 

148/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă 
a unei părţi din cadrul complexului sportiv  " Gloria ", situat în 
municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1, a studiului de 
oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire 

 



 

 

 
125   

 
 

159/ 
26.09.2013 

pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului proprietate publică a municipiului, situat în 
municipiul Buzău, punctul termic 20 – Dacia, limitrof blocului 
A2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi 
documentaţiei de atribuire 

 

 
160/ 

26.09.2013 

pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 
terenului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, aleea 
Parcul Tineretului, a studiului de oportunitate, caietului de 
sarcini şi documentaţiei de atribuire 

 

 
161/ 

26.09.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie - decembrie 
2013 

 

 
 
 

162/ 
14.10.2013 

privind completarea Hotărârii nr. 126/2012 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru aprobarea cuantumului 
pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Municipală "RAM" 
Buzău în perioada 2006 – semestrul I 2012 prin prestarea 
serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice în sistem centralizat către 

 

 
 

149/ 
29.08.2013 

pentru aprobarea vânzării către chiriaşul Ciulin Victor a 
imobilului proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada 
Vulcani nr. 9 

 

150/ 
29.08.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
151/ 

26.09.2013 

privind validarea unor dispoziţii emise de primarul municipiului 
Buzău cu privire la bugetul local al municipiului Buzău pe anul 
2013 

 

 
152/ 

26.09.2013 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru 
desemnarea membrilor consiliului de administraţie al   
Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău 

 

 
153/ 

26.09.2013 

pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în 
adunările generale ale acţionarilor Societăţii Comerciale " Rer 
Ecologic Service " S.A. Buzău 

 

154/ 
26.09.2013 

privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de 
salubrizare din municipiul Buzău 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
 

155/ 
26.09.2013 

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în 
vederea ocupării funcţiei de administrator de imobile, aprobat 
prin Hotărârea nr. 12/2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău 

 
 
hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
156/ 

26.09.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, zona 
centrală 

 

 
157/ 

26.09.2013 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocului P9 

 

 
 

158/ 
26.09.2013 

privind trecerea terenului situat în municipiul Buzău, strada 
Unirii, bariera Ploieşti din proprietatea privată în proprietatea 
publică a municipiului, precum şi concesionarea acestui 
teren, prin atribuire directă, către Societatea Comercială 
"Urbis– Serv "S.R.L. Buzău 
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populaţie 

 
163/ 

31.10.2013 

privind aderarea comunei Săruleşti, judeţul Buzău, prin 
consiliul local, la Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008 " 

 

 
164/ 

31.10.2013 

privind eliberarea domnului Lazăr Sorin din funcţia de membru 
în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans – 
Bus " S.A. Buzău 

 

165/ 
31.10.2013 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru 
desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale " Trans – Bus " S.A. Buzău 

 

 
166/ 

31.10.2013 

pentru aprobarea mandatării consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
să achiziţioneze servicii juridice de asistenţă şi de 
reprezentare 
 

 

 
167/ 

31.10.2013 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice "Lucrări 
de finalizare cantină P+1 E 200 locuri " în incinta Colegiului 
Naţional " B.P. Haşdeu ", b-dul Gării nr. 1, municipiul Buzău 
 

 

168/ 
31.10.2013 

privind transferul terenului situat în municipiul Buzău, cu 
numărul cadastral 63.330, din proprietatea privată în 
proprietatea publică a municipiului 

 

 
 

169/ 
31.10.2013 

pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 
bunurilor din cadrul complexului de sere şi solarii, proprietate 
publică, situat în municipiul Buzău, strada Pinului nr. 89, a 
studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei 
de atribuire 

 

 
170/ 

31.10.2013 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
"Poştovei Severius " S.N.C. Buzău a terenurilor aferente 
spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, strada general 
Grigore Baştan – poarta II a Spitalului Judeţean Buzău 

 

171/ 
31.10.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 
 

 

 
172/ 

28.11.2013 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014 în 
municipiul Buzău 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
 

173/ 
28.11.2013 

pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor 
lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau 
privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
174/ 

28.11.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli rectificat 
pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău 

 

175/ 
28.11.2013 

privind subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2014 a Fundaţiei pentru copii " Sf. Sava de la Buzău "      

 

 
176/ 

28.11.2013 

privind plata pentru anul 2013 a drepturilor salariale cuvenite 
personalului aparatului de specialitate al primarului, conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 
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177/ 
28.11.2013 

pentru aprobarea garantării unor obligaţii de plată ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău către Societatea 
Comercială " Ecogen Energy " S.A. Buzău 

 

178/ 
28.11.2013 

privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor –  ediţia 
2013/2014 

 

 
179/ 

28.11.2013 

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Centrul 
Naţional “România Digitală” din cadrul Ministerului pentru 
Societatea Informaţională şi Municipiul Buzău pentru 
operaţionalizarea Punctului de Contact Unic electronic 
(PCUe); 

 

180/ 
28.11.2013 

pentru validarea Dispoziţiei  nr. 711 din 13 noiembrie 2013 a 
primarului municipiului Buzău 

 

 
181/ 

28.11.2013 

pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 28/2013 
privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru 
anul şcolar 2013 – 2014 

 

 
 

182/ 
28.11.2013 

privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în 
consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale 
învăţământului preuniversitar de stat şi particular din 
municipiul Buzău 

 

183/ 
28.11.2013 

privind aprobarea programului de practicare a patinajului pe 
gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău 

 

 
 

184/ 
28.11.2013 

privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului şi a suprafeţei locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, situate în municipiul Buzău, 
punctul  termic 20 - Dacia, limitrof blocului A2 

 

 
 

185/ 
28.11.2013 

pentru aprobarea atestării la domeniul public a terenului situat 
în municipiul Buzău, strada Victoriei limitrof imobilului nr. 78, 
precum şi trecerea acestui teren din proprietatea publică în 
proprietatea privată a municipiului Buzău 

 

 
 

186/ 
28.11.2013 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unui teren proprietate publică, situat în municipiul Buzău, 
strada Spiru Haret nr. 8, în vederea modernizării terenului de 
sport existent 

 

 
187/ 

28.11.2013 

privind trecerea unor bunuri concesionate Societăţii 
Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în 
vederea  scoaterii din funcţiune, declasării şi casării 

 

 
 

188/ 
28.11.2013 

privind modificarea Hotărârii nr. 159/2013 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică deschisă a imobilului proprietate publică a 
municipiului, situat în municipiul Buzău, punctul termic 20 – 
Dacia, limitrof blocului A2, a studiului de oportunitate, caietului 
de sarcini şi documentaţiei de atribuire 

 

 
189/ 

28.11.2013 

pentru aprobarea trecerii din proprietate publică în proprietate 
privată a municipiului Buzău a unor mijloace fixe concesionate 
Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora 

 

 
190/ 

pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Moise Florin a 
terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent 
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28.11.2013 spaţiului comercial situat în municipiul Buzău,  
strada Unirii, bloc E5, parter 

191/ 
28.11.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
192/ 

19.12.2013  

 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier  în 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Ene Gabriel 
– Ciprian 

 
  

 
193/ 

19.12.2013 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 
anul 2013 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. 
Buzău 

 
 
 

 
 

194/ 
19.12.2013 

pentru înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 29/2013 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind reconstituirea comisiilor de 
selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea 
Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din 
bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, 
proiecte şi programe culturale de interes local 

 

 
195/ 

19.12.2013 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice 
"Reabilitare corp administrativ C 3 – Colegiul Agricol "Dr. C. 
Angelescu" Buzău 

 

196/ 
19.12.2013 

pentru înfiinţarea Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" 
Buzău 

 

 
197/ 

19.12.2013 

pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei 
termice furnizată populaţiei şi a preţului mediu pentru 
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei 
termice către agenţii economici din municipiul Buzău 

 
hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
 

198/ 
19.12.2013 

privind prorogarea pentru anul 2014 a termenului de aplicare 
a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de 
interes public şi  privat a căror pază şi siguranţă civică se 
asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă 
Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale 

 

 
199/ 

19.12.2013 

privind modificarea unor prevederi din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare 
din municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 128/2005 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 
200 / 

19.12.2013 

privind darea în folosinţa gratuită a cetăţenei Radu Ana–Maria 
a cotei–părţi de 300 m.p. din terenul situat în municipiul 
Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 62, în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate personală  

 

201/ 
19.12.2013 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
202/ 

19.12.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, pentru perioada ianuarie – martie 2014 

 
  

 
203/ 

19.12.2013 

pentru aprobarea reeşalonării la plată a unor bilete la ordin 
emise de Societatea Comercială " Urbis – Serv " S.R.L. 
Buzău şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău în 
favoarea Societăţii Comerciale " Garanti Bank " S.A. Bucureşti 
şi garantate de municipiul Buzău 

 

204/ privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al  
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19.12.2013 Municipiului Buzău a domnului Mirea Vasile 
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REALIZĂRI INVESTIŢII 

31.12.2013 
 
Nr 
crt 

 
Denumire 

PROGRAM 2013 PLATI 2013  

TOTAL 
lei 

din care:  TOTAL 
lei 

 
 

din care: 

Buget local Transf 
Buget de 

stat 

FEDR Buget local Transf 
Buget de stat 

FEDR 

 TOTAL GENERAL 6.663.000 6.663.000 - _ 4.045.114,69 4.045.114,69 - -_ 

 LUCRARI IN CONTINUARE 3.205.000 3.205.000 - _ 
_ 

2.156.036,28 2.156.036,28  _ 

 LUCRARI NOI 648.000 648.000 - _ 70.018,00 70.018,00  _ 

 ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII 

2.810.000 2.810.000 -  
_ 

1.819.060,41 1.819.060,41   
_ 

          

I. AUTORITATI PUBLICE SI 
ACTIUNI EXTERNE 

358.000 358.000   
- 

252.890,97 252.890,97  
_ 

 
_ 

A. LUCRARI IN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

B. LUCRARI NOI  - - - - _ _ _ _ 

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII 

   
- 

 
- 

   
_ 

 
_ 

I. DOTARI INDEPENDENTE 358.000 358.000 - - 252.890,97 252.890,97 _ _ 

 Instalatie ventilare servere 45.000 45.000 - - 35.000,00 35.000,00 _ _ 

 Software de gestiune a 
taxelor si impozitelor lolale 

84.000 84.000 - - 73.257,37 73.257,37 _  

 Software camere video 10.000 10.000 - - - - _  

 Legalizare software-ului de 
baza al Primariei 

62.000 62.000 - - 61.962,80 61.962,80 _  

 Achizitie software pentru 
monitorizare servere 

3.000 3.000  
- 

 
- 

- -  
_ 

 
_ 

 Implementarea unei solutii de 
backup offsite 

10.000 10.000 - - - - _ _ 

 Licenta autocad 6.000 6.000 - - - - _ _ 

 Automate de plata impozite si 
taxe 

30.000 30.000 - - - - _ _ 

 Integrare aplicatie taxe cu 
sistemul integrat al Primariei 

85.000 85.000  
- 

 
- 

76.904,80 76.904,80  
_ 

 
_ 
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si SNEP 

 Casa de bani 16.000 16.000  - - -   

 Router 7.000 7.000   5.766 5.766   

          

II. ALTE SERVICII PUBLICE 
GENERALE 

20.000 20.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

A. LUCRARI IN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

B. LUCRARI NOI   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII 

20.000 20.000  
- 

 
- 

- -   

 Calculatoere 20.000 20.000 - - - -   

 Router (Serv.Publ.comuni 
tare de evidenta pers 

   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

          

IiI. APARARE, ORDINE 
PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

540.000 540.000  
 

- 

 522.278,84 522.278,84   

A. LUCRARI IN CONTINUARE - -  
- 

 -    

  

B. LUCRARI NOI - - - - _ _   

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

540.000 540.000  
- 

 
- 

522.278,84 522.278,84   

 POLITIA LOCALA 540.000 540.000  - 522.278,84 522.278,84   

 Autoutilitara 389.000 389.000 - - 387.410,16 387.410,16   

 Autoturism 125.000 125.000 - - 124.473,68 124.473,68   

 Interfon 6.000 6.000   5.400.00 5.400.00   

 Centrala termica 5.000 5.000   4.995,00 4.995,00   

 SF si PT – extindere sistem 
supraveghere video 

15.000 15.000   -    

          

IV. INVATAMANT 1.079.000 1.079.000 - - 724.869,17 724.869,17   

A. LUCRARI IN CONTINUARE 349.000 349.000  
- 

 
- 

181.443,93 181.443,93   

1. Reabilitare atelier Colegiul 
Tehnic 

74.000 
 

74.000 
 

 
- 

 
- 

74.000,00 74.000,00   

2. Extindere constr. C2 –clasa 
Lic de Arta 

85.000 85.000  
- 

 
- 

20.000 20.000   
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 Reabilitare acoperis  Scoala 
7 

190.000 190.000   87.443,93 87.443,93   

          

B. LUCRARI NOI 143.000 143.000 - - 70.018,00 70.018,00   

 Reabilitare scoala veche –Lic 
CFR 

20.000 20.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 Reabilitare Lic. Pedagogic  43.000 43.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 Amenajare spatiu vestiare – 
GPP “Bobocei din Micro 3” 

80.000 80.000   70.018,00 70.018,00   

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII 

587.000 587.000  
- 

 
- 

473.407,24 
 

473.407,24 
 

  

I. DOTARI INDEPENDENTE 392.000 392.000 - - 376.730,74 376.730,74   

1. Sistem supraveghere video 189.300 189.300 - - 189.300,00 189.300,00   

2 Sistem control acces liceu cu 
cartela 

37.700 37.700  
- 

 
- 

37.700,00 37.700,00   

3. Masina de uscat rufe 2.000 2.000  
- 

 
- 

1.000,00 1.000,00   

4 Pompa centrala termica 5.000 5.000 - - - -   

5. Uscator rufe 25.000 25.000 - - 19.000,00 19.000,00   

6. Locuri de joaca 19.000 19.000 - - 19.000,00 19.000,00   

7 Multifunctionala 5.000 5.000 - - 5.000,00 5.000,00   

8 Soba de gatit pe gaz 35.000 35.000 - - 30.000,00 30.000,00   

9 Calculatoare 50.000 50.000 - - 51.894,74 51.894,74   

10 Table interactive 24.000 24.000 - - 23.836,00 23.836,00   

          

II.  CHELTUIELI PROIECTARE 195.000 195.000  
- 

 
- 

 
96.676,50 

 
96.676,50 

  

 S.F.+P.T.-Reabilitare Liceul 
Pedagogic 

114.000 114.000  
- 

 
- 

69.895,00 69.895,00   

 Documentatie tehnica 
reabilitare cladiri Lic. CFR 

39.000 39.000  
- 

 
- 

21.600,00 21.600,00   

 PT – Amenajare spatiu 
vestiare – GPP “Bobocei din 
Micro 3” 

7.000 7.000  
- 

 
- 

5.181,50 
 

5.181,50 
 

  

 Expertiza the. Si doc. 
demolare corp  Lic. Agricol 

35.000 35.000   - -   

IV. SANATATE - - - - - -   

 LUCRARI IN CONTINUARE         
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- - - - _ _ 

 LUCRARI NOI   - - - -   

      - -   

 ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

- -  
- 

 
- 

    

          

V. CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 

261.000 261.000  
- 

 25.428,08 25.428,08   

          

 
A 

LUCRARI IN CONTINUARE 11.0000 11.0000  
- 

 10.160,99 10.160,99   

 Alimentare energie electrica 
Ansamblul A. Marghiloman 

11.000 11.000   10.160,99 10.160,99   

          

B. LUCRARI NOI 10.000 10.000 - - - -   

1. Retele the. Edil Sali sport 10.000 10.000  
 

- 

 
 

- 

- -   

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

240.000 240.000   
- 

15.267,09 15.267,09   

I. DOTARI INDEPENDENTE  240.000 240.000  - 15.267,09 15.267,09   

1. Amenajare locuri de joaca 
pentru copii 

150.000 150.000   
- 

15.267,09 15.267,09   

          

II. CHELTUIELI DE 
PROIECTARE 

90.000 90.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

1.  Doc teh. PT. Si SF – dotare 
Centrul Cultural A. 
Marghiloman 

40.000 40.000  
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

  

 Doc. Teh. Conservare anexa 
vila A. Marghiloman 

50.000 50.000   - -   

          

VI. ASIGURARI SI ASISTENTA 
SOCIALA 

 
32.000 

 
32.000 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

A. LUCRARI IN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

B. LUCRARI NOI - - - - _ _   

C. ALTE CHELTUIELI 32.000 32.000 - - _ _   

C1. DOTARI INDEPENDENTE 32.000 32.000 - -     

C. COMPLEX DE SERVICII PT. 30.000 30.000 - - _ _   
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PERSOANE VARSTNICE 
“AL. MARGHILOMAN” 

          

C2. CRESE  
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

          

VII. LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA   

2.922.000 2.922.000   
- 

1.768.830,20 1.768.830,20   

A. LUCRARI IN CONTINUARE 1.495.000 1.495.000   
- 

1.273.055,93 1.273.055,93   

1. Sistematizare zona cartier 
locuin\e Orizontului   

300.000 300.000   
- 

140.232,24 140.232,24   

2. Extindere iluminat public 900.000 900.000  - 846.632,67 846.632,67   

 Instalare fibra optica cart. M. 
Viteazu - Republicii 

85.000 85.000  
- 

 
- 

 
84.301,40 

 
84.301,40 

  

 Alimentare energ el. 
Caminele Contactoare 

210.000 210.000   201.889,62 201.889,62   

          

B. LUCRARI NOI 495.000 495.000  - - -   

 Alimentare energ. El. Bloc 
Gerom, Zahar, Supit 

10.000 10.000   - -   

 Reabilitare fantana Piata 
Dacia 

100.000 100.000   - -   

 Extindere retele gaze Aleea 
Luncii- Orizont 

100.000 100.000   - -   

 Instalare fibra optica cart. 
M.Viteazu-  

85.000 85.000   - -   

1. Demolare cladire  str. col. Ion 
Buzoianu nr. 91 

200.000 200.000  
- 

 
- 

- -   

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

392.000 392.000  -     

A. CHELTUIELI DE 
PROIECTARE 

749.000 749.000   
- 

495.774,27 495.774,27   

I. PLANURI URBANISTICE 
ZONALE 

60.000 60.000   - -   

1. PUZ zona delimitata de str. 
sos. Nordului- cart. Crang II 

10.000 10.000   
- 

- -   

2. PUZ – zona Aleea Sporturilor 50.000 50.000   
- 

- -   
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III. STUDII PREFEZABILITATE, 
FEZABILITATE SI 
PROIECTE TEHNICE 

689.000 689.000   
- 

 
318.587,36 

 
318.587,36 

  

 Actualizare strategie de 
dezvoltare a municipiului 
Buzau 

50.000 50.000   - -   

 PT- Extindere retele de gaze 
in municipul Buzau 

20.000 20.000   - -   

1. Documentatie carte funciara, 
expertize tehnice, ridicari 
topo si studii geo pt. terenuri 
si constructii aflate in 
domeniul public si privat al 
mun. Buzau 
 
 

 
50.000 

 
50.000 

  
 
 

- 

 
 

9.500,00 
22.491,00 

 
 

9.500,00 
22.491,00 

 
 
 

- 

 

 
31.991,00 

 
31.991,00 

  

2. Documentatie evaluare 
terenuri si constructii 
apartinand domeniului public 
si privat al mun. Buzau 

57.000 57.000   
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

3. Cadastrul de specialitate 
imobiliar-edilitar si 
construirea bancii de date 
urbane in mun. Buzau 

- -   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

4. Documentatie tehnica 
reabilitare  termica blocuri 
locuinte 

300.000 300.000  
- 

 
- 

 
157.021,52 

5.500,00 
1.375,00 
2.653,75 

11.696,59 
7.749,50 

185.996,36 

 
157.021,52 

5.500,00 
1.375,00 
2.653,75 

11.696,59 
7.749,50 

185.996,36 

 

 
- 

 

5. SF = Doc. Accesare fonduri 
Amenajare Centrul de 
Informare Turistica 

20.000 20.000  
- 

 
- 

 
_ 

 
- 

 
- 
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6. Intocmire harti strategice de 
zgomot si planuri urbanistice 

80.000 80.000  
- 

 
- 

52.000,00 52.000,00  
- 

 

7. Documentatie accesare 
fonduri externe Reabilitare 
termica blocuri 

50.000 50.000 - - 48.600,00 48.600,00 -  

8. SF _ pt Reabilitare fantana 
arteziana Piata Daciei 

10.000 10.000  
- 

 
- 

 
_ 

_ 
_ 

-  

 PT Reabilitare strazi cartier 
M. Viteazu 

52.000 52.000   - -   

          

B. DOTARI INDEPENDENTE  183.000 183.000 - - 177.186,91  177.186,91 -  

1. Sistem semaforizare 80.000 80.000 - - 79.151,54 79.151,54 -  

2. Bariera str. Lt. Godeanu – 
Sistem control acces 

78.000 78.000 - - 76.521,64 76.521,64 -  

3. Licente software calculator – 
Adapost caini 

2.000 2.000 - - 1.797,73 1.797,73 -  

4. Rezervor subteran stocare 
apa- adapost caini 

3.000 3.000 - - _ _ -  

 Camere video str. Lt. 
Godeanu 

20.000 20.000   19.716,00 19.716,00   

        -  

VIII PROTECTIA MEDIULUI - - - - _ _ -  

A. LUCRARI IN CONTINUARE - - - - _ _ -  

B. LUCRARI NOI - - - - _ _ -  

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

- - - - _ _ -  

          

IX. COMBUSTIBILI SI 
ENERGIE 

1.350.000 1.350.000   
- 

691.375,43 691.375,43   

A. LUCRARI IN CONTINUARE 1.350.000 1.350.000  - 691.375,43 691.375,43   

1. Dezvoltarea utilitatilor 
municipale - sisteme de 
incalzire in mun. Buzau -
lucrari suplimentare (extensii) 

1.300.000 1.300.000   
 

- 

 
645.796,45 

 
645.796,45 

  

2. Reabilitare PT si retele 
termice aferente (PT 12, 11,)   

50.000 50.000   
- 

45.578,98 45.578,98   

          

B. LUCRARI NOI - --  -     

          

C. ALTE CHELTUIELI DE - -       
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INVESTI|II - .- - - - 

          

X. TRANSPORTURI 101.000 101.000 -  59.442,00 59.442,00   

A. LUCRARI IN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 

B. LUCRARI NOI - - - - - - -  

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTI|II 

101.000 101.000  
- 

 
- 

59.442,00 59.442,00  
_ 

 

C1 Reabilitare si modernizare 
strazi in municipiul Buzau – 
faza SF 

56.000 56.000 -  55.800,00 55.800,00 _  

 Reparatii strazi cart. M. 
Viteazu ( str. Panait Mosoiu, 
B. Iorgulescu, Pinului ) – faza 
PT 

40.000 40.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 

 Servicii supraveghere 
arheologica 

5.000 5.000   3.642,00 3.642,00   

          

XI. ACTIUNI ECONOMICE, 
COMERCIALE SI DE 
MUNCA 

- -   - -   

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII 

- -   - -   
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REALIZARI INVESTITII -  PROIECTE LA  
31.12.2013 

Nr. 
crt. 
 

 
Denumire 

 
Program   2013, din care 

  
Plati 2013, din care: 

  TOTAL 
lei 

BUGET  
local 

Buget de 
stat 

FEDR Cheltuieli 
neeligibile 

TOTAL 
lei 

BUGET  
local 

Buget de stat FEDR Cheltuieli 
neeligibile 

 TOTAL GENERAL  
20.933.347 

 
400.000 

 
3.596.000 

 
12.837.347 

 
4.100.000 

 
16.575.132,90 

 
270.295,18 

 
2.354.794,52 

 
10.752.866,55 

 
3.197.176,65 

 LUCRARI IN 
CONTINUARE 

19.820.000 400.000 3.596.000 12.837.347 4.100.000  
16.575.132,90 

 
270.295,18 

 
2.354.794,52 

 
10.752.866,55 

 
3.197.176,65 

 LUCRARI NOI -     - - - - - 

 ALTE CHELTUIELI 
DE INVESTITII 

-     - - - - - 

            

 CULTURA, 
RECREERE SI 
RELIGIE 

7.800.000 200.000 1.036.000 5.054.000 1.510.000 4.563.494,93 76.559,09 645.073,21 2.969.518,84 872.343,79 

            

 LUCRARI IN 
CONTINUARE 

7.800.000 200.000 1.036.000 5.054.000 1.510.000 4.563.494,93 76.559,09 645.073,21 2.969.518,84 872.343,79 

 Reabilitare 
monument istoric  
“Ansamblu A. 
Marghiloman” 

7.800.000 200.000 1.036.000 5.054.000 1.510.000 4.563.494,93 76.559,09 645.073,21 2.969.518,84 872.343,79 

            

 TRANSPORTURI 13.133.347 200.000 2.560.000 7.783.347 2.590.000 12.011.637,97 193.736,09 1.709.721,31 7.783.347,71 2.324.832,86 

 LUCRARI IN 
CONTINUARE 

13.133.347 200.000 2.560.000 7.783.347 2.590.000 12.011.637,97 193.736,09 1.709.721,31 7.783.347,71 2.324.832,86 

            

 Reabilitre retea de 
drumuri si statii de 
transport din zona 
de actiune urbana 
a municipiului 
Buzau 

 
12.020.000 
13.133.347 

 
200.000 

 
2.560.000 

 
7.783.347 

 
2.590.000 

 
12.011.637,97 

 
193.736,09 

 
1.709.721,31 

 
7.783.347,71 

 
2.324.832,86 

 

 

     
 

 


