
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BUZĂU  

DOMNULE SECRETAR, 

 

 

 

Subsemantul VLAD GEORGE AURELIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local 

Municipal Buzău, membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, 

culte, familie şi protecţie copii, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău vă depun 

alăturat: RAPORTUL DE ACTIVITATE IN CALITATEA DE CONSILIER LOCAL 

pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017. 

 

 

 

 

                                                                                                 Cu respect,  

                                                                                       George-Aurelian Vlad 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                     DOMNULUI SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

 



I) Participarea la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau - prezent la toate 

sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului Local al Municipiului Buzau in 

perioada ianuarie- decembrie 2017; 

  

II)Activitate in cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, 

culte, familie şi protecţie copii; 

 

Am participat la toate sedintele comisiei de specialitate, am avizat favorabil peste 30 de 

proiecte de hotarari de Consiliu Local ce au facut referire la activitatea comisiei; am 

nominalizat impreuna cu ceilalti membri ai comisiei reprezentantii Consiliului Local in 

Consiliile de Administratie ale unitatiilor de invatamant preuniversitar din Mun. Buzau 

precum si pentru comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate 

juridică ale învăţământului preuniversitar de stat, in vederea votarii in plen; am avut 

interventii in cadrul comisiei de specialitate. Am propus si propunerea a fost votata in plen, 

infiintarea sectiilor de sah, modelism, tenis de masa si volei, la Clubul Sportiv Municipal 

Gloria. Am avut interventii in cadrul sedintelor de Consiliu Local in vederea cresterii 

numarului de benefeciari ai burselor de merit si de performanta.                          

 

 III) Reprezentant al Consiliului Local în consiliile de administraţie si în comisii pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului 

preuniversitar de stat; 

 

Am reprezentant  Consiliul Local în consiliile de administraţie din unităţile cu personalitate 

juridică ale învăţământului preuniversitar de stat: Liceul Pedagogic Buzau, Gradinita Cei 

Sapte Pitici, Scoala Gimnaziala Grigore Bastan si Seminarul Teologic Ortodox Chesarie 

Episcopul, prezenta la aceste sedinte a fost de 75%;  

-reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 

unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat: Colegiul National 

Mihai Eminescu si Scoala Gimnaziala nr.7; 

 

IV)Intalniri cu cetateni; 

 

Pe parcursul anului 2017 si pana in prezent am avut  intalniri saptamanale cu locuitori din 

municipiul Buzau, acordand audiente, cetateni care m-au abordat pe următoarele teme: - 

clarificari privind initiativa primariei despre locurile de parcare, amenajarea spatiilor de joaca 

pentru copii, rampele de gunoi, curatenia din piete, reabilitarea strazilor si a trotuarelor, 



prezentarea unor cazuri sociale, acordarea de locuinte sociale din fondul locativ al Primariei 

Buzau.  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 a 

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. De asemenea, am avut intalniri si cu directori de unitati scolare din municipiul 

Buzau in vederea promovarii unui proiect de hotarare de Consiliul Local privind acordarea 

burselor de performanta si de merit in invatamantul preuniversitar. În calitate de consilier 

municipal am participat la o multitudine de activităţi culturale, formale şi informale, adunari 

ce au vizat promovarea culturii si a spiritului civic in randul locuitorilor mun. Buzau. 

 

 

 

 

                                                                    Intocmit,   

                                              Consilier municipal, Vlad George Aurelian 

 

 


