
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BUZAU 

Consilier local: IONESCU CONSTANTIN 

 

Prezentul raport de activitate pe anul 2017 este intocmit in 

conformitate cu prevederile art.51, alin.4, din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Activitatea de consilier municipal am desfasurat-o pe 3 planuri: 

- In cadrul sedintelor Consiliului Local Municipal Buzau; 

- In cadrul comisiei de specialitate; 

- Activitate individuala 

Participarea la lucrarile Consiliului Local Municipal 

- Prezent la toate sedintele de consiliu local in perioada ianuarie – 

decembrie 2017 

- In perioada mentionata am participat la dezbaterea a tuturor 

proiectelor de hotarari. 

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate 

- Secretar al ,,Comisiei pentru patrimoniu si activitati economico – 

financiara”; 

-  

- 01.01.2017 – 31.12.2017 

- AVIZARI PROIECTE HOTARARI 

- 380 Hotarari Consiliu Local adoptate  

- din care 45 cu caracter normativ 
 

 



AVIZARI PROIECTE HOTARARI IN COMISIE – 334 rapoarte de 

avizare 

 

- atestari terenuri si spaţii la domeniul public  - 19 

- atestari terenuri si spaţii la domeniul privat  - 13 

- vanzari terenuri - 59 

- concesiuni terenuri proprietate publica - 1 

- inchirieri terenuri si spaţii - 16 

- treceri terenuri din proprietatea publica in proprietatea privata a 

municipiului - 3 

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

proprietatea publica a altor UAT- 4 

- treceri terenuri din proprietatea privata in proprietatea publica – 1 

- cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu diverse institutii 

publice sau asociatii în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

proiecte de interes public local -12 

- aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  

indicatorilor  tehnico-economici a unor obiective de investiții publice -8 

- aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor  tehnico-economici 

a unor obiective de investiţii publice – 5 

- aprobare  Cereri de Finanțare ptr. reabilitarea termică – 2 

- aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru diverse 

obiective de investiţii - 5 

- diverse  - 186 

 

 

 



 

Activitatea individuala 

Am fost initiatorul a 4(patru) propuneri de  proiecte de hotarare 

depuse la secretariatul Consiliului Local Municipal Buzau, pentru a fi 

lansate in dezbatere publica de catre Primaria Municipiului Buzau : 

-  PROIECTULUI DE HOTARARE pentru aprobarea  perfectarii 

de catre Societatea Comerciala " Trans-Bus " S.A. Buzau  a  

unui contract de leasing financiar in vederea finantarii 

achizitionarii unui numar de 30 autobuze   (9m lungime) 

destinate transportului public de calatori 

- Proiect de hotarare privind 

Modificarea H.C.L.M. nr.18 din 2008 pentru stabilirea si 

sanctionarea contraventiilor la normele privind 

administrarea si gospodarirea domeniului public si privat al 

municipiului Buzau, modificata si completata prin H.C.L. nr. 

327/2008, nr. 256/2009 si nr. 54/2013 

- PROIECTULUI DE HOTARARE privind  ,,Aprobarea unor 

facilitati de transport in comun cu autobuzele S.C. 

Transbus S.A. Buzau pentru unele categorii de persoane cu 

venituri pana la nivelul salariului minim pe economie cu 

domiciliul in Municipiul Buzau” 

 

- Proiect de Hotarare privind Colectarea separata a 

deseurilor si acordarea de facilitati  catre persoanele fizice, 

juridice si asociatiile de proprietari 

 

Am avut propuneri si luari de cuvant in cadrul sedintelor de consiliu 

local pentru anumite proiecte de hotarari. 

 

 

 

 

 


