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Urmare adresei.nr 86/2011 si in conformitate cu art.51 alin .4 

din legea 215/2001 privind administratia publica locala, va prezint 

alăturat raportul de activitate pe anul 2010 pentru a putea fi adus la 

cunoştinţa publicului, conform prevederilor legale . 
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 

 
 

 

 

 Activitatea mea de consilier municipal in anul 2011 , s-a desfăşurat pe mai 

multe planuri: 

1. În cadrul comisiei de specialitate ”Învăţământ ,cultură ,sport, religie‚ 

sănătate publica”din care fac parte in calitate de consilier 

independent din iunie 2008, 

2. În cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal , 

3. În cadrul altor activitati organizate de Primaria Municipiului Buzău/ 

Consiliul local, 

4. În cadrul programului legal de intalniri cu cetatenii 



 

I. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE SPECIALITATE 

 

 Comisia formata din consilieri reprezentanţi ai diferitelor partide si-a 

desfăşurat activitatea in conditii de legalitate. In calitate de 

preşedinte al comisiei am asigurat, in permanenţa, coordonarea 

activităţii şi consultarea membrilor. 

 Soluţiile care s-au dat au fost conforme legislaţiei în vigoare, fiecare 

cerere fiind atent studiata. 

 Comisia a acordat importanta tuturor domeniilor de activitate 

avându-se in vedere solicitările diferitelor instituţii şi persoane 

fizice. 

 Membrii comisiei sunt reprezentanţi ai doua partide politice (P.S.D. – 

2 si P.D.L. - 1) si au competente profesionale in domeniile de 

activitate ale comisiei. 

 

 

 

II. ACTIVITATI IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE 

 

 

 

1. Membrii comisiei au participat la intocmirea raportului privind starea 

economica si sociala a municipiului Buzau 

2. Am analizat impreuna cu menbrii comisiei propunerile venite pentru 

acordarea titlului de „cetatean de onoare” si „omul anului” 

3. Am participat la analiza proiectului de buget in domeniile specifice 

comisiei 

4. Am analizat programul de manifestari prilejuit de Zilele Buzaului 

5. am analizat si avizat favorabil impreuna cu menbrii comisiei 

programul de premiere a elevilor si profesorilor care au reprezentat 

Buzaul la olimpiade si concursuri scolare 

6. Am analizat si avizat ghidul solicitantului pentru persoanele juridice 

si fizice care doresc sa obtina sprijin financiar din bugetul local  

7. Am analizat si avizat favorabil proiectul de hotarare privind 

asocierea cu unele structuri sportive, pentru sustinerea sportului de 

performanta buzoian. 



8. Am analizat si avizat favorabil alocarea gratuita si temporara a unor 

spatii pentru „Universitatea Valahia” in cadrul Grupului Scolar Agricol 

„Dr. C. Angelescu” deoarece buzoienii au nevoie de un invatamant de 

calitate, au nevoie de invatamantul universitar 

9. Am analizat protocolul cu ISJ Buzau privitor la sustinerea in conditii 

bune a examenului de evaluare in invatamantul preuniversitar 

10. Am avizat favorabil solicitarea doamnei Raducan Viorica pentru 

participarea fiicei la o competitie muzicala 

11. Am  analizat solicitarea depusa de doamna profesoara Parascheva 

Dobre referitoara la sustinerea, prin intermediul Casei de Cultura a 

municipiului Buzau a „Ansamblului de cantece si obiceiuri stramosesti – 

Ciuleamndra” in cadrul proiectului „Pastratori ai traditiei si obiceiurilor 

stramosesti” 

12. Am analizat si alcatuit lista cu reprezentantii Consiliului local in 

Consiliile de calitate 

13. Am  analizat solicitarea Asociatiei Judetene de box pentru a participa 

la Campionatele Europene desfasurate in Rusia  

14. Am analizat cererea domnului profesor Constantin Ciurea pentru 

finantarea publicarii unei lucrari la Tipografia „Editgraph” 

15. Am analizat si avizat editarea revistei „Glasul Semnelor” de catre 

editura Alpha M.D.N Buzau 

16. Am avizat favorabil solicitarea de finantare pentru Filiala de Cruce 

Rosie Buzau, pentru proiectul „Crucea Rosie – traditie, incredere, 

speranta” 

17. Am avizat atribuirea denumirii „Sfantul Apostol Andrei” Scolii cu 

clasele I – VIII nr. 12 din Buzau 

18. Am  analizat si avizat favorabil proiectul de hotarare privind 

subventionarea din bugetul local a Fundatiei pentru Copii „Sfantul Sava 

de la Buzau”   

19. Am analizat impreuna cu menbrii comisiei şi am  făcut propuneri 

privind completarea Consiliilor de Administraţie a unităţilor şcolare şi a 

Comisiei de calitate cu membrii ai Consiliului Local. 



 

III. IN CADRUL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL 

 

1. Am participat la şedinţele ordinare si extraordinare care au avut loc. 

2. Am studiat materialele puse la dispoziţie de aparatul administrativ al 

Primăriei pentru a fi la curent cu ce se va discuta si a vota in 

cunoştinţa de cauza. 

3. Am studiat normele legislative ce fac referire la activitatea diversa a 

acestui organism deliberativ. 

4. Am solicitat informaţii suplimentare membrilor celorlalte comisii si 

aparatului administrativ pentru a vota in urma unei informări 

prealabile. 

5. Am participat la promovarea pe ordinea de zi a proiectului de 

hotarare privitoare la scutirile de impozit acordate celor ce 

realizeaza investitii pentru cresterea confortului termic al locuintei 

 

 

IV. ALTE ACŢIUNI 

 

 

1. Împreuna cu ceilalţi membri ai C. L. M Buzău, am participat la 

sărbătorirea sau comemorarea unor evenimente naţionale si de 

interes local . 

2. Am respectat programul de audiente fixat si am răspuns la toate 

invitatiile O.N.G. – urilor si ale asociaţiilor de proprietari pentru a 

cunoaşte problemele comunitatii locale. 
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