
RAPORT DE ACTIVITATE 

în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 

 Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art.21, 

alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Activitatea de consilier municipal s-a desfăşurat pe mai multe planuri, reprezentând 

interesele buzoienilor la al treilea mandat. Aceste planuri au fost în următoarele domenii: 

 în cadrul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi 

agricultură; 

 în cadrul Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului; 

 în cadrul Comisiei locale de ordine publică; 

 ca membru în Comisia de organizare a Târgului Drăgaica conform H.C.L.; 

 ca membru în Comisia de organizare a “Orăşelului Copiilor” numit in baza 

H.C.L.; 

 în cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal având o participare în procent 

de 100%. 

Participarea la lucrările Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi 

agricultură precum şi a Comisiei de urbanism şi amenajre a teritoriului.  

În cadrul Comisiei pentru Activităţi Economico-financiare, patrimoniu şi agricultură, 

în perioada ianuarie-decembrie s-au discutat solicitările persoanelor fizice şi juridice în 

probleme de : 

 scoaterea la licitaţie în vederea vânzării unor terenuri proprietate privată a 

municipiului în vederea realizării obiectivelor prevăzute în PUD-urile aprobate 

de C.L.M; 

 atestarea unor terenuri la domeniul privat al municipiului: 

 atestarea unor terenuri la domeniul public precum şi trecerea lor în domeniul 

privat al municipiului; 

 concesionarea unor terenuri proprietate publică a municipiului în condiţiile 

prevăzute de O.U.G.nr.54/2006; 

 cumpărarea de către solicitanţi a unor terenuri proprietate privată a 

municipiului pentru care aceştia aveau drept de preempaţiune; 

 prpuneri privind schimburi de imobile şi/sau terenuri, etc; 

 în cadrul Comisiei de Urbanism şi Amenajare a teritoriului s-au analizat toate 

documentaţiile de urbanism prezentate, inclusive documentaţiile care vizau 



realizarea de lucrări pe proprietatea solicitantului (construcţii industrial şi 

civile). 

De asemenea au fost analizate 67 de solicitări de certificate de urbanism ale 

persoanelor fizice sau juridice, precum şi planurile Urbanistice de Detaliu care vizau 

ocuparea intr-o formă sau alta a domeniului public. 

Şedinţele comisiilor s-au desfăşurat în zilele de marţi şi miercuri ale săptămânii. 

Avizele de oportunitate care s-au dat au fost conform legilor în vigoare. 

Participarea la lucrările Consiliului Local: 

 prezent la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 în perioada menţionată, Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat 

aproximativ 208 proiecte de hotărâre. 

Întâlnirii cu cetăţenii 

 In perioada anului 2011 am avut mai multe întâlniri cu cetăţenii care au ridicat 

următoarele probleme: clarificări privind legislaţia, procedurile şI reglementările specific 

pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism, calitatea apei furnizate de către Compania 

de apă şi probleme cu privire la utilităţile oferite de Primăria Municipiului Buzău. 

 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. 

 Împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului Local am participat la sărbătorirea sau 

comemorarea unor evenimente cum ar fi: 1 Martie, 8 Martie, Târgul Drăgaica, Festivalul 

berii “Timişoreana”, 1 Decembrie, 22 Decembrie, Ziua Eroilor, la manifestările cultural-

artistice precum şi la deschiderea Orăşelului Copiilor, la alte evenimente organizate sub 

egida Primăriei Municipiului Buzău şi a Consiliului Local Municipal. 

Întocmit, 

Consilier municipal 

Alexandru Dunel 

 


