RAPORT DE ACTIVITATE
intocmit in conformitate cu prevederile art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

PERIOADA: Ianuarie – 31 decembrie 2017
ACTIVITATI:
Membru al COMISIEI PENTRU MUNCĂ SI PROTECŢIE SOCIALĂ în
perioada ianuarie – decembrie 2017. Prezent la toate cele 33 sedinţe ale comisiei.
Au fost rezolvate solicitările în proporţie de 80%, restul nefiind de competenţa
comisiei.

Participarea la lucrarile Consiliului Local
- prezent la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau in perioada ianuarie decembrie;
- in perioada mentionata, Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat un numar
de 380 proiecte de hotarare.
In decursul sedintelor am avut o serie de interpelari, amendamente si
intrebari referitoare la proiectele de hotarare propuse pe ordinea de zi. Am
participat activ la dezbaterea proiectelor de hotarari, contribuind prin luarile de
pozitie la modificarea unor propuneri, la aprobarea sau respingerea acestora,
aspecte consemnate in minutele sedintelor de consiliu aflate pe site-ul primariei
municipiului Buzau.
In perioada 01 ianuarie - 31 martie 2017
- reprezentant al consiliului local in baza in consiliul de administratie de la Grădiniţa
cu Program Normal “Edustar”, Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul,
Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu, Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu” si
reprezentant al consiliului local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii
de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4, Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil”
si Liceul Tehnologic Meserii si Servicii, conform HCL nr. 142/2016.

In perioada 31 martie - 31 decembrie 2017
-reprezentant al consiliului local in baza in consiliul de administratie de la Grădiniţa
cu Program Normal “Edustar”, Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu, Liceul
Tehnologic “Costin Neniţescu”, Clubul Sportiv Şcolar si reprezentant al consiliului
local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 4, Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” si Liceul Tehnologic Meserii
si Servicii, conform HCL nr. 56/2017 si HCL nr. 263/2017 .
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 Tehnologic Dimitrie Filipescu şi Liceul
Tehnologic “Costin Neniţescu” conform HCL 229/2016.
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).
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) .

Intalniri cu cetatenii
In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii care m-au
abordat pe urmatoarele teme:
- obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de locuinte
- prezentarea unor cazuri sociale
Pe cetatenii municipiului care mi s-au adresat cu diferite probleme personale
sau de interes general i-am îndrumat si ajutat sa le rezolve, in masura posibilitatilor
si competentelor oferite de functia si calitatea de consilier local, insotindu-i la biroul
sau serviciul de specialitate, pentru a primi date si informatii necesare rezolvarii
cerintelor acestora.

Intocmit,
Consilier municipal
Rosioru Silviu - Laurentiu

