
RAPORT  DE  ACTIVITATE 
in perioada : Ianuarie - Decembrie 2017 

 
 

Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 
51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare. 

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

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

1. Membru  în  cadrul Comisiei pentru Patrimoniu și Activități Economico-
Financiare în perioada ianuarie – septembrie, preşedinte al comisiei în perioada 
octombrie – decembrie. În perioada ianuarie   – decembrie s-au avizat următoarele: 

 
AVIZĂRI PROIECTE HOTĂRÂRI ÎN COMISIE – 334 rapoarte de avizare, din care: 

- atestări terenuri și spaţii la domeniul public  - 19 
- atestări terenuri și spaţii la domeniul privat  - 13 
- vanzări terenuri - 59 
- concesiuni terenuri proprietate publică - 1 
- inchirieri terenuri și spaţii - 16 
- treceri terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului - 3 
- treceri terenuri și imobile din proprietatea publică a unor UAT în proprietatea 
publică a altor UAT- 4 
- treceri terenuri din proprietatea privată în proprietatea publică – 1 
- cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu diverse instituții publice 
sau asociații în vederea finanţării şi realizării în comun a unor proiecte de interes 
public local -12 
- aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  indicatorilor  
tehnico-economici a unor obiective de investiţii publice -8 
- aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor  tehnico-economici a unor 
obiective de investiţii publice – 5 
- aprobare  Cereri de Finanţare ptr. reabilitarea termică – 2 
- aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru diverse obiective 
de investiţii - 5 
- diverse  - 186 

 
2. In  cadrul  ședintelor  Consiliului Local Municipal  

  - prezent la toate ședintele Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
  - în anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat un număr de  380 
hotărîri, din care 45 cu caracter normativ. 
  

3. Reprezentant al Consililui Local Municipal în consilii de administraţie şi comisii 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale 
învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău conform HCL nr. 
142/2016, HCL nr. 56/2017 si HCL nr. 263/2017.  
           Reprezentant al consiliului local în următoarele unităţi cu personalitate 
juridică ale învăţământului preuniversitar de stat: Scoala Gimnaziala  “Sfantul 
Apostol Andrei”, Şcoala Gimnazială  “Mihail Kogălniceanu”; Liceul cu Program 
Sportiv  “Iolanda Balaş Söter”.   



          Reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii din Şcoala Gimnazială  “Episcop Dionisie Romano”.  

 
4. Presedinte al  comisiei de licitaţie pentru concesionarea  şi închirierea 

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

vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău in baza HCL 

nr. 239/2017. 

 

5. Observator la concursul pentru pentru ocuparea funcţiei de director şi director 

adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău  având ca 

nivel maxim de şcolarizare nivelurile preşcolar (grădiniţe cu program normal şi 

grădiniţe cu program prelungit), primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) şi 

secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII), în baza HCL nr. 176 /2017.  

 

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

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

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

conform HCL nr. 229/2016. 

 

7. Membru în comisia pentru negocierea preţului de cumpărare, prin exercitarea 

dreptului de preempţiune al Municipiului Buzău, a unor imobile restituite în baza 

Legii nr. 10/2001 (HCL nr. 316/2017). 

 

8. Membru în comisia pentru analiza   ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de 

locuinţe sociale(HCL nr. 373/2017) . 

 

9. Alte  activităti. 

      În perioada menționată am avut mai multe întîlniri cu cetățenii care m-au 

abordat pe diverse teme, cum ar fi : 

- au solicitat clarificări  privind legislația, procedurile și reglementările specifice  
pentru intocmirea diverselor documentații; 

- obținerea de terenuri de către tineri în vederea construirii de locuințe; 
- situația juridică a unor imobile 

          - calitatea apei furnizate de către Compania de apă. 
Problemele personale sau de interes general ridicate de cetăţeni le-am 

soluţionat în măsura posibilităţilor şi a competenţelor oferite de funcţia şi calitatea 
de consilier local.  
 

Intocmit, 
Consilier municipal 

Andrei Neder 


