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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru perioada 22.06.2016 – 31.12.2016 

Consilier local municipal – Murguleţ Vasile 

 

 Prezentul raport pentru activitatea de consilier local municipal desfăşurată în 

perioada 22.06 – 31.12.2016 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4, 

din Legea administaţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Activitatea de consilier local municipal s-a desfăşurat: 

 în cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal Buzău; 

 în cadrul comisiei de specialitate pentru administraţia publică, juridică şi 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor (HCL nr. 107/22.06.2016); 

 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare 

(HCL nr. 142/25.08.2016); 

 în comisia pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite 

pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 

 activitate individuală. 

 

Participarea la şedinţele Consiliului Local 

Am participat la toate cele 16 şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului 

Local Buzău, în luna decembrie fiind şi preşedinte de şedinţă (HCL nr. 252/24.11.2016).  

În cadrul şedinţelor Consiliului Local au fost dezbătute şi aprobate 188 de proiecte 

de hotărâre din care 13 cu caracter normativ. 

La unele şedinţe am luat cuvântul iar prin votul meu am susţinut proiecte 

importante pentru municipiul Buzău. 

Activitatea în cadrul comisiei de specialitate 

Am participat la şedinţele comisiei de specialitate pentru administraţia publică, 

juridică şi disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor îndeplinid funcţia de secretar de comisie. În cadrul celor 28 de şedinţe ale 

comisiei au fost analizate 166 proiecte de hotărâre şi au fost avizate 48 de referate. Dintre 

proiectele de hotărâre analizate şi avizate în cadrul comisiei aş subliniez câteva mai 

importante: 

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

 aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere 

a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău; 

 acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante, datorate 

bugetului local de către persoane fizice sau juridice; 

 aprobarea  Planului Urbanistic Zonal; 

 efectuarea unui audit  economico-financiar al activităţii Primăriei pentru 

perioada 2012-2016; 

 aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de 

reşedinţă din municipiul Buzău. 
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Activitatea în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

O preocupare deosebită am acordat-o participării la adunările consiliilor de 

administraţie de la unităţile de învăţământ preuniversitar având în vedere că problemele 

dezbătute vizau performanţele unităţilor de învăţământ, starea şi calitatea învăţământului. 

Am făcut parte din consiliile de administraţie de la următoarele unităţi de învăţământ 

preuniversitar: 

 Şcoala gimnazială nr. 7 

 Şcoala gimnazială ,,Ion Creangă” 

 Liceul teoretic ,,Alexandru Marghiloman” 

 Liceul tehnologic ,,Grigore C. Moisil” 

Activitatea în cadrul consiliilor de administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu 

Ordinul nr. 4619/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar. Ca reprezentant al Consiliului Local am acordat o 

atenţie deosebită promovării imaginii şcolilor în comunitate şi asigurării legăturii cu 

autorităţile şi Primăria municipiului Buzău. Dintre problemele analizate şi aprobate în 

consiliile de administraţie menţionez câteva: 

 Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

pentru anul şcolar 2015-2016; 

 Încadrarea cu personal didactic; 

 Aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Aprobarea Proiectului de buget pentru anul financiar 2017.  

 

Activitatea în cadrul comisiei pentru analizarea cererilor solicitanţilor de 

locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

Am participat la adunările comisiei unde au fost analizate cererile pentru atribuirea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională de 

Locuinţe şi aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ din cadrul Primăriei 

municipiului Buzău. La aceste adunări am urmărit ca atribuirea locuinţelor să se facă cu 

respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 251/2016 privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 

962/2001. 

 

Activitatea individuală 

Am menţinut legătura cu locuitorii municipiului, ocazie cu care le-am adus la 

cunoştinţă proiectele aprobate în şedinţele Consiliului Local cu impact asupra cetăţenilor. 

Totodată am preluat mesajele acestora pentru susţinerea în vederea rezolvării în cadrul 

Consiliului Local. 

 

 

Data                                                                                   Semnătura 


