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RAPORT DE ACTIVITATE 2015 

 

  Activitatea mea de consilier municipal în anul 2015 s-a desfăşurat 

pe mai multe planuri: 

- În cadrul comisiei de specialitate „Învăţămant, cultură, sport, religie, sănătate 

publică” din  care fac parte în calitate de consilier independent, din iunie 2008; 

- În cadrul şedinţelor în planul Consiliului Local Municipal; 

- În cadrul celorlalte activităţi publice care vizează munca de reprezentare. 

 

Prezentarea activităţii în cadrul comisiei 

 În cadul comisiei am exprimat puncte de vedere privitoare la funcţionarea 

comisiei, proiectele propuse şi necesitatea implicării membrilor comisiei în 

activitate. 

În acest an s-au supus aprobării comisiei următoarele: 

-  S-a analizat şi avizat favorabil solicitarea Şcolii Gimnaziale nr. 11 de a fii 

sprijinită în vederea realizării monografiei unităţii de învăţământ, funcţie de 

disponibilul în bugetul local şi în condiţiile legii în vigoare. 

- Au fost analizate propunerile pentru desemnarea titlului de cetăţean de onoare 

al municipiului şi pentru omul anului 2014. 

- S-a analizat şi avizat favorabil solicitarea Fundaţiei Pro Civitas  de a coopera 

în organizarea celei de-a VI-a Ediţii a „Cupei Liceului Focus Tv”; 

- A fost avizat favorabil proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului 

Cultural „Alexandru Marghiloman” prin preluarea Casei de Cultura „Ion 

Caroian”. 

- A fost avizată  favorabil solicitarea Biroului de Proximitate al Poliţiei 

Municipiului Buzău de a se organiza în cooperare, campionatul de minifotbal 

„Cupa Cartierelor”. 



- A fost analizată şi avizată favorabil solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Buzău de a organiza în cooperare cu Consiliul Judeţean al Elevilor Buzău, 

Conferinţa Naţională a Consiliului Elevilor şi s-a propus alocarea sumei 

reprezentând cheltuielile cu cazarea. 

-  A fost avizată favorabil solicitarea participării CLM Buzău în calitate de 

coorganizator al expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative sub 

deviza „Artişti Plastici Buzoieni la Palatul Parlamentului” la Sala Palatului 

României „Constantin Brancusi”. 

- A fost avizată favorabil propunerea privind structura reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat finanţat din bugetul local şi de la bugetul de 

stat din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015-2016. Comisia  a analizat şi 

avizat favorabil proiectul de hotărâre al consiliului privind organizarea în 

cooperare cu Fundaţia pentru Tineret Buzău a Festivalului Buzăului.  

- A fost analizată şi avizată favorabil solicitarea Fundaţiei pentru Tineret Buzău 

de a organiza în cooperare festivalul concurs de chitară clasică „Little Strings” 

în decembrie 2015. 

- A fost  avizat favoravil proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din 

bugetul local al municipiului Buzău pentru anul 2016 a Fundaţiei pentru copii 

„Sf. Sava de la Buzău” cu suma lunară reprezentând  asistenţa în cadrul 

Centrului de Urgenţă  „Violenţa în familie” pentru maxim 8 persoane. 

- A fost avizat favorabil proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul 

local al municipiului Buzău pe anul 2016 a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă 

România, Filiala Buzău, pentru asistenţă socială la domiciliu a maxim 30 

persoane vârstnice şi persoane cu handicap. 

 

  În cadrul şedinţelor consiliului local 

- Am fost prezent la şedinţele ordinare şi extraordinare care au avut loc. 

- Am studiat normele legislative ce fac referire la funcţionarea administraţiei 

publice locale. 

- Am studiat materialele puse la dispoziţie pentru a fi la curent. 



- Pentru a vota în cunoştinţă de cauză, am solicitat informaţii suplimentare 

membrilor celorlalte comisii. 

   

  Alte acţiuni 

- Am participat la diferite activităţi culturale, artistice, ştiintifice; 

- Am avut întalniri cu reprezentanţii cultelor religioase; 

- Am participat la toate invitaţiile ONG –urilor şi ale asociaţiilor de proprietari 

pentru a cunoaste problemele comunităţii locale. 

- Am fost prezent la sedinţele consiliilor de administraţi ale unităţilor şcolare 

unde am fost desemnat de Consiliul Local; 

 În cadrul tuturor acestor activităţi am susţinut puncte de vedere privitoare 

la viziunea administrativă pe care o am şi am căutat să reprezint cu cinste 

Consiliul Local. 

 

Consilier municipal, 

Prof. dr. Iulius Paul Negoiţă 


