PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
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Subsemantul ENE GABRIEL-CIPRIAN, Consilier Local în cadrul
Consiliului Local Municipal Buzău, membru în Comisia pt. Administratie
Publică Locală, Juridică si de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor si Libertătilor cetătenilor, din cadrul Consiliului Local
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
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pentru perioada 01.01.2013-28.11.2013

Cu deosebit respect,
Ene Gabriel-Ciprian

DOMNULUI SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Raport de activitate
pt. perioada 01 ianuarie 2013 – 28 noiembrie 2013
Intocmit in conformitate cu prevederile art. 51 alin 4 din Legea 215/2004 a administratiei publice
locale, republicata cu modificari si completarile ulterioare

ACTIVITATI:
Membru al COMISIEI PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA
LOCALA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENESTI.
PREZENŢA ÎN ŞEDINŢELE DE CONSILIU:
În perioada 01.01.2013-28.11.2013 am participat la Şedinţa de Consiliul Local
din:
- 28.02.2013 - Unde au fost puse în discuţie 20 de Proiecte de Hotărâre.
La aceasta şedinţă am avut interpelare la Proiectul de Hotărâre de la poziţia
20, privitor la eliberarea unor certificate de urbanism pentru semaforizarea
intersecţie străzilor Dorobanţi cu Aleea Sporturilor din mun. Buzău şi a intersecţiei
străzilor Transilvaniei cu N. Titulescu şi Constituţie din mun. Buzău.
- 28.03.2013 – Unde au fost puse în discuţie 24 de Proiecte de Hotărâre.
La această şedinţă am avut interpelare la Proiectul de Hotărâre nr. 2, privitor
la aprobarea bugetului Mun. Buzău pentru anul 2013 şi la Proiectul de Hotărâre nr.
13, privitor la ,,Facilităţi de Tansport pe Autobuzele Trans Bus S.A. pentru unele
categorii de pensionari şi elevi.
- 09.04.2013 - Sedintă extraordinară, unde s-au pus în discuţie şi spre
deliberare, 2 Proiecte de Hotărâri.
- 25.04.2013 – Unde au fost puse în discuţie şi spre deliberare 23 de Proiecte
de Hotărâre.
- 20.05.2013 – Unde a fost propus spre discuţie şi spre deliberare 1 Proiect.
- 27.06.2013 – Am lipsit motivat de la această Sedinţă a Consiliului Local.
- 25.07.2013 – Unde au fost puse în discuţie şi spre deliberare 16 Proiecte de
Hotărâri. La această şedinţă am avut interpelare asupra Proiectului de Hotărâre
privind extindere terasă pentru societatea Musaios Concept S.R.L. în zona b-dul. N.
Bălcescu.

- 29.08.2013 - Unde au fost puse în discuţie şi spre deliberare 13 Proiecte de
Hotărâre. La această şedinţă am avut interpelare asupra Punctului 13 pe ordinea de zi
cu privire la parteneriatul public privat dintre Club Sportiv Tenis Club Buzău şi ce
reprezintă acesta.
- 26.09.2013 – Unde au fost puse în discuţie şi spre deliberare 17 Proiecte de
Hotărâri. La această şedinţă am avut interpelare asupra:
a) punctului 3 al ordinii de zi, privitor la Proiectul de Hotărâre prin care se
solicita majorarea tarifelor de salubritate al societăţii RER Ecologic;
b) punctului 15 al ordinii de zi privitor la scoaterea la licitaţie publică a
terenului proprietate privată a Municipiului de la intersecţia străzii
Transilvania cu Depozitului;
c) punctului 17 al ordinii de zi privitor la referatul secretarului municipiului
privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal pentru
Dosarul Penal nr. 18228/197/2013, în care Primarul Municipiului are calitatea
de inculpat.
- 14.10.2013 – Unde a fost pus în discuţie şi spre deliberare 1 Proiect de
Hotărâre.
- 31.10.2013 – Unde s-au pus în discuţie şi spre deliberare 10 Proiecte de
Hotărâri. La această şedinţă am avut interpelare asupra:
a) punctului 6 al ordinii de zi privitor la transferul terenului cu nr. cadastral
63330 din proprietate privată în proprietate publică a mun. Buzău;
b) punctului 10 al ordinii de zi privitor la Constituirea Consiliului
Municipiului Buzău ca parte civilă în Dosarul Penal nr. 18228/197/2013 în care
Primarul Constantin Boşcodeală este inculpat;
c) punctului 11, alte probleme de activităţi curente, prin care am solicitat
punct de vedere a Serviciului de Gospodărire Locală, privind transformarea Str.
Ostrovului de la intersectia cu b-dul. N. Bălcescu în stradă cu sens unic dinspre
intersecţia cu str. Obor spre Tribunalul Buzău, precum şi semaforizarea pentru
pietoni a trecerilor de pietoni din centrul oraşului.
- 28.11.2013 – Unde s-au pus în discuţie şi spre deliberare 21 de Proiecte de
Hotărâri. La această şedinţă am avut interpelare la punctul 21 pe ordinea de zi unde
se discuta despre eliberarea unor certificate de urbanism pentru reabilitarea fântânii
arteziene din Piata Daciei şi eliberarea certificatului de urbanism pentru creearea
unui parc de celule fotovoltaice pentru S.C. HELLIOS POWER SRL.
În concluzie am participat în anul 2013 la toate şedinţele de Consiliu Local, cu
excepţia celei din 27.06.2013, când am lipsit motivat. În cadrul acestor şedinţe am
urmărit îndeaproape principiul de bază al activităţii de consilier şi anume acela de a
urmări şi a promova proiecte de hotărâri locale pentru dezvoltarea municipiului şi în
sprijinul cetăţenilor acestuia.

ÎN PERIOADA 01.01.2013-28.11.2013 am fost:
Reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in consiliul de
administratie de la Scoala cu clasele I - VIII nr. 6 Buzau si la Gradinita cu Program
Prelungit nr 3 Buzau.
Reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in comisiile pentru
evaluarea si asigurarea calitatii de la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Buzau si
Colegiul Tehnic Buzau.
Am fost iniţiatorul Proiectului de Hotărâre prin care s-a solicitat constituirea
ca parte civilă a Consiliului Municipiului Buzău în procesul ce formează Dosarul nr.
18228/197/2013, în care Primarul Constantin Boşcodeală este inculpat.
Am fost iniţiatorul şi susţinătorul proiectului de Hotărâre privitor la facilitarea
unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale SC TRANS BUS S.A. Buzău.
Intalniri cu cetatenii:
Odata cu inceputul mandatului si pana in prezent am avut mai multe intalniri cu
cetatenii care m-au abordat pe următoarele teme:
- clarificari privind legislatia, procedurile si reglementarile specific pentru
intocmirea documentatiilor de urbanism,
- prezentarea unor cazuri sociale,
- discuţii cu cetăţenii nemulţumiţi pentru respingerea unor Proiecte de Hotărâri
datorită votului consilierilor reprezentanţi ai PDL,
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
ENE GABRIEL-CIPRIAN

