
RAPORT DE ACTIVITATE 

PERIOADA : 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2014 

  

Raportul de activitate este intocmit in conformitate cu prevederile  art.51 , 

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

modificarile si completarile ulterioare.  

Mandatul de consilier mi-a fost validat prin Hotararea nr. 93 din 30 mai 

2013. 

ACTIVITATI :  

          1.Participarea la lucrarile Comisiei pentru Patrimoniu si Activitati  

Economico- Financiare  

- in aceasta perioada s-au discutat solicitarile a 46 de persoane fizice si juridice 

(atestari la domeniul privat al municipiului, treceri din domeniul public in 

domeniul privat, treceri din domeniul privat in domeniul public, vanzari 

terenuri, concesionarea de terenuri din domeniul public al municipiului pentru 

care solicitantii aveau drept de preemptiune, schimburi de terenuri, dare in 

folosinta teren pentru construirea de locuinte, inchirieri terenuri in incinta 

unitatilor de invatamant preuniversitar, preluarea in proprietatea municipiului a 

unor imobile in vederea compensarii unor datorii la bugetul local a unor 

societati aflate in faliment etc.)  

 - au fost analizate 46 de solicitari de eliberare a certificatelor de urbanism 

pentru ocuparea domeniului public al municipiului care vizau intr-o forma sau 

alta domeniul public, 2 solicitari de aprobare a unor Planuri Urbanistice de 

Detaliu si o solicitare de aprobare Plan Urbanistic Zonal . 

- in cadrul comisiei pentru documentare si clarificari a fost solicitat sprijinul 

aparatului propriu al primarului si al reprezentantilor societatilor si regiilor 

autonome subordonate primariei . 



- in perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2014 au fost discutate in Comisia pentru 

patrimoniu si activitati economico – financiare 121 proiecte de hotarari . 

- 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  

  - prezenta la  sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau   

In aceasta perioada in care au fost adoptate 183 de hotarari. 

           3. Alte activitati 

  Membru al colectivului de organizare si coordonare a Oraselului Copiilor – 

editia 2014/2015 in baza HCL 157/24.11.2014.  

 Reprezentant al Consiliului Local in consiliul de administratie al Scolii 

Gimnaziale “ Capitan Aviator Mircea T  Badulescu, al Liceului Teoretic Alexandru 

Marghiloman, Liceului Tehnologic Meserii si Servicii si al Scolii Postliceale Regina 

Maria.  

  Reprezentant al Consiliului Local in comisia pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii la Gradinita cu Program Prelungit “ Boboceii “ din cartierul Micro III  si la 

Palatul Copiilor. 

  

  

  

Intocmit, 

                                                    Consilier municipal  

                          OLARU DORU 


