
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 01.01.2018-31.12.2018. 

 

 

 

 

                                                                                                 Cu respect,  

                                                                                       George-Aurelian Vlad 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                     DOMNULUI SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

 



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

95% din sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului Local al Municipiului 

Buzau in perioada ianuarie- decembrie 2018; 

  

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

culte, familie şi protecţie copii; 

 

Am participat la toate ședințele comisiei de specialitate, am avizat favorabil peste 36 de 

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

nominalizat împreună cu ceilalti membri ai comisiei reprezentanții Consiliului Local in 

Consiliile de Administrație ale unităților de învățamânt preuniversitar din Mun. Buzau 

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

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

intervenții in cadrul comisiei de specialitate. Am propus, și propunerea a fost votată in plen, 

înființarea secțiilor de volei, box și gimnastică la Clubul Sportiv Municipal Gloria. Am avut 

intervenții in Consiliul Local în sprijinul educației, si al benefeciarilor direcți ai procesului de 

invațamânt- elevii. 

 

 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, Grădinița Cei 

Șapte Pitici, Școala Gimnazială Grigore Baștan si Seminarul Teologic Ortodox Chesarie 

Episcopul, prezența la aceste ședințe a fost de 85%;  

-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 Școala Gimnaziala nr.7; 

 

IV)Intâlniri cu cetateni; 

 

Pe parcursul anului 2018 și până în prezent am avut  întâlniri săptămânale cu locuitori din 

municipiul Buzău, acordând audiențe, cetățeni care m-au abordat pe următoarele teme: - 

clarificări privind inițiativa primăriei despre locurile de parcare, amenajarea spațiilor de joacă 

pentru copii, curățenia din piețe, reabilitarea străzilor și a trotuarelor, prezentarea unor cazuri 



sociale, activitatea și aspecte legate de clubul sportiv al municipalității, activitatea firmei de 

salubrizare a orașului, acordarea de locuințe sociale din fondul locativ al Primăriei Buzău.  Pe 

cetățenii municipiului, care mi s-au adresat cu diferite probleme personale sau de interes 

general, i-am îndrumat și ajutat să le rezolve, în măsura posibilităților și a competențelor 

oferite de funcția și calitatea de consilier local, însoțindu-i la biroul sau serviciul de 

specialitate, pentru a primi date și informații necesare rezolvării cerințelor acestora. De 

asemenea, am avut întalniri și cu directori de unități școlare din municipiul Buzău în vederea 

promovării unui proiect de hotărâre de Consiliu Local privind acordarea burselor de 

performanță în învățământul preuniversitar. În calitate de consilier municipal am participat la 

o multitudine de activităţi culturale, formale şi informale, adunări ce au vizat promovarea 

culturii și a spiritului civic in rândul locuitorilor mun. Buzau. 

 

 

 

 

                                                                    Intocmit,   

                                              Consilier municipal, Vlad George Aurelian 

 

 


