
RAPORT DE ACTIVITATE 
PERIOADA:  IANUARIE – 29 OCTOMBRIE 2010 

 

 

 

Raportul de activitate este intocmit in conformitate cu prevederile 

art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

ACTIVITATI: 

 
1. Participarea la lucrarile Comisiei pentru activitati economico-

financiare, patrimoniu si agricultura 

 - in toata aceasta perioada am detinut functia de secretar al 

comisiei; 

          - prezent la toate sedintele comisiei in perioada ianuarie-

octombrie; 

          - in aceasta perioada s-au discutat solicitarile a 162 persoane fizice 

sau juridice legate in principal de: atestarea unor terenuri la domeniul 

privat al municipiului, atestarea unor terenuri la domeniul public precum 

si trecerea lor in domeniul privat al municipiului, concesionarea unor 

terenuri proprietate publica a municipiului, cumpararea de catre 

solicitanti a unor terenuri proprietate privata a municipiului pentru care 

acestia aveau drept de preemptiune, scoaterea la licitatie in vederea 

vanzarii unor terenuri proprietate privata a municipiului in vederea 

realizarii obiectivelor prevazute in PUD-urile aprobate de CLM, 

propuneri privind schimburi de imobile si/sau terenuri, etc. 

 De asemenea au fost analizate 61 solicitari de certificate de 

urbanism ale persoanelor fizice sau juridice precum si Planurile 

Urbanistice de Detaliu care vizau ocuparea intr-o forma sau alta a 

domeniului public.  

In cadrul comisiei pentru documentare si clarificari am solicitat 

colaborarea si sprijinul aparatului propriu al primarului, al secretarului si 

al reprezentantilor societatilor si regiilor autonome subordonate 

primariei. 

In activitatea din cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul 

comunitatii locale fara a avea o atitudine discriminatorie. 

 

2. Participarea la lucrarile Consiliului local 

 

     - prezent la toate sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau in 

perioada ianuarie - iunie; 



     - in perioada mentionata, Consiliul Local al Municipiului Buzau a 

aprobat un numar de  107 proiecte de hotarare. 

 

            In decursul sedintelor am avut o serie de interpelari, 

amendamente si intrebari referitoare la proiectele de hotarare 

propuse pe ordinea de zi. Am participat activ la dezbaterea 

proiectelor de hotarari , contribuind prin luarile de pozitie la 

modificarea unor propuneri, la aprobarea sau respingerea 

acestora, aspecte consemnate in minutele sedintelor de consiliu 

aflate pe site-ul primariei municipiului Buzau.  

        Membru in comisia de organizare a Târgului anual „Dragaica” numit 

in baza H.C.L. 70/29.04.2010 

 

 

3. Intalniri cu cetatenii 

 

In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii 

care m-au abordat pe urmatoarele teme: 

      -  clarificari  privind legislatia, procedurile si reglementarile specifice  

pentru intocmirea documentatiilor de urbanism 

-         obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de 

locuinte 

-          prezentarea unor cazuri sociale 

     Pe cetatenii municipiului care mi s-au adresat cu diferite probleme 

personale sau de interes general i-am îndrumat şi ajutat să le rezolve, în 

măsura 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 

Marin Matei 


