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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 
 

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu  a municipiului 
Buzău şi activitatea desfăşurată de administraţia publică locală în anul 2011 
este un document informativ de mare importanţă pentru buzoieni, o oglindă 
sintetică a realizărilor noastre în anul recent încheiat. 
 Datele generale privind starea economico-socială a Buzăului, cu referiri 
concrete la populaţia municipiului, activitatea comercială, forţa de muncă, 
precum şi la alte domenii importante ca învăţământ, sănătate, cultură şi sport, 
arată, pe de o parte, activitatea desfăşurată, în funcţie de structurile şi 
potenţialul existent, iar pe de alta, rezultatele obţinute într-un an de criză 
economică majoră, în care politicile de reformă şi restructurare au fost 
continuate. 
 Totodată, în contextul preocupărilor permanente pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor, a colaborării cu toţi locuitorii municipiului, raportul ilustrează succint 
activitatea desfăşurată de Consiliul Local, de instituţiile şi serviciile de 
specialitate descentralizate, de salariaţii Primăriei şi de serviciile publice 
locale.  
 În acelaşi cadru, sunt menţionate numărul de audienţe acordate de 
primar şi viceprimari, modul în care administraţia publică locală buzoiană a 
primit, analizat şi, după caz, a soluţionat propunerile şi sesizările buzoienilor 
adresate acesteia sub formă de scrisori.  
 Nu în ultimul rând, raportul face ample referiri la modul în care s-au 
realizat investiţiile propuse pentru 2011, la cheltuielile făcute din bugetul 
administraţiei publice locale sau prin atragerea unor fonduri europene, toate 
acestea contribuind într-o bună măsură la modernizarea aşezării noastre, la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor locuitorilor municipiului Buzău. 
 
 

PRIMAR, 
dr. ing. Constantin Boşcodeală 
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I. DATE GENERALE PRIVIND STAREA 
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

A MUNICIPIULUI BUZĂU 
 
 
 

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a judeţului Buzău, pe 
malul drept al râului cu acelaşi nume, la o altitudine de 101 m faţă de nivelul 
mării, având coordonatele 45° 09” latitudine nordică şi 25° 5” longitudine 
estică.  

El se află la confluenţa dintre drumul european E85, ce leagă sudul 
continentului cu zona de nord şi drumul naţional ce uneşte Transilvania cu 
porturile dunărene şi litoralul Mării Negre. 

 
 
1. POPULAŢIE 
 
În luna octombrie 2011 s-a desfăşurat Recensământul populaţiei şi al 

locuinţei, iar rezultatele finale ale acestuia vor fi date publicităţii în anul 2013. 
Direcţia judeţeană de Statistică Buzău a dat publicităţii datele provizorii 

ale recensământului, iar din acestea rezultă că populaţia stabilă a 
municipiului Buzău este de 108.384 cetăţeni. 

 
 
2. TERITORIU 
 
Perimetrul municipiului are o lungime de 55.346 m conform schiţei 

generale a hotarelor teritoriului administrativ, realizată de S.C. „Proiect” SA 
Buzău.  Conform situaţiei realizate de firme specializate de cadastru, 
geodezie şi cartografie, rezultă că la sfârşitul anului 2011, teritoriul se 
prezintă astfel: 

2.1 - suprafaţa totală a municipiului - 8.178 ha  
 din care: 
  - suprafaţa extravilanului - 3.459 ha 
  - suprafaţa intravilanului  - 4.719 ha 
2.2 - suprafaţa agricolă estel 7.961,8826 ha, din care  
  -teren arabil  din care:            -  6.727,7157 ha 

                -teren arabil irigat                      -  1.269,2810 ha 
  -păşuni naturale                              -     695,8928 ha 
  -fâneţe naturale                                      -     106,0800 ha 
  -vii hibride                                               -       54,9522 ha   
  -livezi, pomi,pepiniere, arbuşti fructiferi  -     146,0000 ha 
  -curţi clădiri                                              -    116,8971 ha 
  -alte terenuri în intravilan                         -    114,3448 ha . 
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3. SOCIETĂŢI COMERCIALE 
 

Activitatea Oficiului Registrului Comerţului presupune: 
1. evidenţa tuturor comercianţilor  
2. informare şi asistenţă 
3. primirea, prelucrarea şi publicarea de cereri în Buletinul Procedurilor 

de Insolvenţă. 
          În anul 2011, în municipiul Buzău s-au înregistrat 470 societăţi 
comerciale cu răspundere limitată, o societate pe acţiuni, 310 persoane fizice 
autorizate, 59 întreprinderi individuale şi 2 întreprinderi familiale. 

 Totodată, s-au înregistrat şi radieri, şi anume:  771, din care: 
- persoane juridice - 611 din numărul de persoane juridice, iar dintre 

acestea 303 sunt radiate în urma închiderii procedurii falimentului cu radierea 
debitorului, 28 persoane juridice au fost radiate ca urmare a schimbării 
sediului în alt judeţ,  128 au avut ca motiv art. 237 din Legea 31/1990, 150 au 
fost radiate din voinţa părţilor, iar restul au fost radiate în urma dizolvării, 
lichidării, decesului asociaţilor, fuziuni. 

- persoane fizice – 160.  
Un aspect important al societăţilor înmatriculate în anul 2011 este 

participarea străină la capitalul social subscris în sumă totală de 10.787.190 
lei, după cum urmează: Belgia 44.700 lei, China 30.020 lei, Cipru 400 lei, 
Elveţia 10.608.900 lei, Franţa 800 lei, Germania 190 lei, Grecia 70 lei, Italia 
2.580 lei, Insulele Virgine Britanice 55.080 lei, Irak 200 lei, Japonia 39.560 lei, 
Moldova 200 lei, Marea Britanie 390 lei, Olanda 10 lei, Turcia 600 lei şi 
Spania 3.490. 

La sfârşitul anului 2011, în municipiul Buzău se aflau în evidenţa 
Registrului Comerţului 17.093 societăţi comerciale, din care 7946 sunt în 
funcţiune, 6748 radiate şi 2399 în alte stări ( dizolvare, insolvenţă, lichidare 
etc.) 

  
4. FORŢA DE MUNCĂ 
 
În municipiul Buzău îşi desfăşoară activitatea 47.428 salariaţi, iar 

principalele domenii de activitate sunt: în agricultură 680, în industrie 18255, 
în construcţii 3515, în comerţ 7519, în transport şi depozitare 2250, în hoteluri 
şi restaurante 601, în informaţii şi comunicaţii 376, în asigurări şi intermedieri 
financiare 825, în tranzacţii imobiliare 205, în activităţi ştiinţifice şi tehnice 
910, în servicii administrative 1740, în administraţie publică 2305, în 
învăţământ 2509 şi în sănătate şi asistenţă socială 4971, în activităţi culturale 
şi de spectacole 448, în alte activităţi ale economiei 247.  

Întreaga activitate a A.J.O.F.M. Buzău se desfăşoară pentru „creşterea 
gradului de ocupare a populaţiei active”. Legea nr.76/2002 reglementează 
măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea 
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protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al 
ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. 

Începutul anului 2011 a debutat prin creşterea numărului de şomeri care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj, aceasta datorită unităţilor care pe 
perioada de iarnă îşi întrerup temporar  activitatea, dar şi a unor unităţi care 
şi-au restrâns activitatea sau care s-au desfiinţat  din cauza crizei economice: 
S.C. ,,Conferic’’ S.R.L Buzău,  SC ,,Conprif ‘’ SA, SC ,,Construcţii Feroviare’’ 
Galaţi, SC ,,G4S Cash Service’’ SRL, SC ,,Duoconf’’ SRL, SC ,,Excon 
Termoplast’’ SRL, SC ,,Romconstruct Istriţa’’ SRL, SC ,,Universal BC Prest’’ 
SRL etc.  

Disponibilizările din sectorul de stat s-au produs ca urmare a 
restructurării sectorului bugetar, dar şi datorită nefinanţării autorităţilor locale, 
care aveau angajate îngrijitori ai persoanelor cu handicap. Din sectorul de 
stat au efectuat disponibilizări :  Romsilva, societăţi din cadrul CFR, Direcţia 
de Asistenţă Socială Buzău, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău 
etc.  

Pe lângă această afluenţă de persoane, AJOFM Buzău s-a confruntat şi 
cu o scădere semnificativă  a ofertei de locuri de muncă vacante.  

O acţiune cu rezultat imediat şi cu costuri mici pentru integrarea în 
muncă a persoanelor fără loc de muncă este Bursa Locurilor de Muncă. 

Ea reprezintă o măsură preventivă şi activă pe piaţa muncii. Scopul 
acesteia îl reprezintă satisfacerea rapidă a nevoilor pieţei şi punerea în relaţie 
directă a cererii cu oferta de forţă de muncă. Beneficiarii sunt angajatorii şi 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.  

În cursul anului 2011, AJOFM Buzău a organizat şase burse, astfel: 

  Bursa Generala a Locurilor de Muncă,  organizată în data de 15 aprilie 
2011; 

  Bursa Locurilor de Muncă în domeniul asigurărilor – bursa la cererea 
pieţei muncii – organizată în data de 24 iunie 2011; 

  Bursa Locurilor de Muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
protecţie a copilului organizată în data de 08 iulie 2011 ; 

  Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi promoţia 2011, organizată 
în data de 23 septembrie 2011; 

  Târgul de Joburi – organizat in data de 09 noiembrie 2011, în cadrul 
proiectului S.A.N.S.A. 

  Bursa Locurilor de Muncă – organizată în data de 09 decembrie 2011, 
în cadrul proiectului CONFORMED. 
            Principalele ocupaţii pentru care au fost oferite locuri de muncă 
persoanelor fară studii superioare sunt: operator chimist, agent asigurare, 
agent pază, lăcatuş montator, sudor, confecţioner asamblor articole textile, 
ospătar, bucătar, vânzător,  şofer, electrician, faianţar, tâmplar, zidar, fierar 
betonist, instalator, lăcătuş confecţii metalice, patiser, cofetar, covrigar, 
operator chimist, tinichigiu-vopsitor, muncitor construcţii drumuri, rigipsier etc. 
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şi locuri de muncă pentru muncitori necalificaţi în diferite sectoare de 
activitate. 
 Astfel, în anul 2011 în urma organizării burselor s-au contactat 549 
agenţi economici şi au participat 202. Au fost oferite 2314 locuri de muncă, 
pentru care s-au prezentat 3605 persoane. Dintre acestea, au fost selectate 
1524 şi au fost angajate 227. 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în 
activitatea desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora 
depinzând în mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de 
stimulare a ocupării, în special formarea profesională.  

În anul 2011 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere 
profesională un număr de 10.806 persoane aflate în cautarea unui loc de 
muncă.  

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit 
unor categorii diverse de beneficiari, după cum urmează: 

 2494 tineri (sub 25 ani); 
   339 şomeri de lungă durată; 
   226 rromi; 
     46 persoane cu dizabilităti. 

 Ca urmare a participarii la serviciile de informare şi consiliere 
profesională, 455 persoane au fost cuprinse la cursuri de formare 
profesională şi  657  persoane au fost încadrate. 

 Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării 
tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea 
angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, 
subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor 
absolvite de cel angajat. 

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile 
active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din 
anii terminali de studii au facut posibilă angajarea a 483 absolvenţi, după cum 
urmează: 

- 130 absolvenţi, prin încheierea de contracte individuale de munca pe 
perioadă nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă; 

- 239 absolvenţi, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe 
perioadă nedeterminată, dar făra subvenţionarea locului de munca;  

-  114 absolvenţi, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe 
perioada determinată. 

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată s-au asigurat resursele 
financiare necesare acordării de alocaţii pentru încadrarea în muncă înainte 
de expirarea perioadei de indemnizare a 350 şomeri, din care 156 femei.  

Structurat pe grupe de vârste, numărul persoanelor ocupate prin această 
măsură se prezintă astfel:   

-   61 persoane au vârsta mai mică de 25 ani; 
-   97 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 
- 103 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 
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     -     89 persoane au vârsta de peste 45 ani.  
Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani şi a unicilor 

întreţinători de familie continuă să constituie una din problemele stringente 
ale pieţei forţei de muncă. 

Pâna la data de 31.12.2011 au fost încadrate în muncă 2077 persoane 
cu vârsta de peste 45 ani sau unice întreţinatoare de familie, din care 566 
persoane (564 cu vârsta de peste 45 ani, o persoană unic susţinător al unei 
familii monoparentale şi o persoana cu handicap) au fost încadrate în muncă 
prin subvenţionarea locului de muncă. 

După durata pe care au fost încheiate contractele individuale de muncă, 
totalul persoanelor încadrate din această categorie se structurează astfel:  

-  696 persoane au fost angajate cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminaă, fără subvenţionarea locului de muncă; 

-   815  persoane au fost angajate cu contract de munca pe perioadă 
determinată. 

În urma acordarii serviciilor de mediere au fost încadrate în munca 7.548 
de persoane, din care 2.684 au fost femei. 

Pentru a realiza o legatură cât mai buna cu persoanele de etnie rromă,  
agenţia a dezvoltat o nouă manieră de acţiune, materializată în stabilirea unui 
program de vizite lunare în aceste comunităţi.   

Acest program vine în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor direct în mijlocul 
comunităţilor. Este un prilej de  diseminare a informaţiilor cu privire la 
drepturile şi serviciile de care beneficiază conform prevederilor legale în 
vigoare, dar şi de identificare a problemelor şi obstacolelor cu care 
persoanele de etnie rromă se confruntă, astfel încât să putem  răspunde mai 
bine nevoilor acestora în materie de ocupare.  

 
 

4. ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

Municipiul Buzău reprezintă un etalon în ceea ce priveşte educaţia, la 
nivel judeţean, regional şi naţional. 

Continuatoare a vechilor tradiţii, unităţile din învăţământul preuniversitar 
se înscriu, în zilele noastre, în peisajul învăţământului românesc cu o 
prestigioasă activitate şcolară, distingându-se atât prin orizontul larg de 
pregătire pe care îl oferă, cât şi prin calitatea corpului profesoral. 

Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite în 
funcţie de analiza Stării învăţământului buzoian pe anul şcolar. 

Obiectivele atinse pentru educaţie au fost : 
-asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor preşcolarilor;  
-cuprinderea copiilor între 3-5 ani  în unităţi de învăţământ preşcolar.  
 Înscrierea copiilor s-a realizat de către conducerile grădiniţelor cu 

personalitate juridică/conducerile şcolilor, în funcţie de capacitatea 
grădiniţelor şi locurile disponibile. 
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-organizarea prin voluntariat a unor grădiniţe de vară, aceste gradiniţe 
funcţionând în comunităţile cu copii de etnie rromă;  

-aplicarea curriculum-ului centrat pe competenţe cognitive, emoţionale, 
sociale ale copiilor, astfel încât să conducă la compatibilizarea educaţiei 
timpurii cu clasa pregătitoare şi învăţământul primar;  

-pregătirea personalului didactic pentru asigurarea dezvoltării 
intelectuale, psihice şi fizice normale, pentru pregătirea preşcolarilor în 
vederea accesului către învăţământul primar;  

-asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 
învăţământ cu sistemul european de  educaţie şi formare profesională;  

-monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului şcolar;  
-reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu; 
-îmbunătăţirea evaluării  şi examinării performanţelor şcolare.  
Din punct de vedere statistic, în anul 2011 învăţământul  buzoian s-a 

desfăşurat după cum urmează : 
   Unităţi de învăţământ - total                                         49 
   Gradiniţe de copii                                                             15 
   Şcoli din învaţământul primar şi gimnazial                           12 
   Licee                                                                  18 
   Şcoli postliceale                                                                 4 
   Copii înscrişi în grădiniţe                                              4123 
   Elevi înscrişi - total                                                 23720 
   Elevi înscrişi în învăţământ primar                              4566 
   Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial                                    5207 
   Elevi înscrişi în învăţământ liceal                                    12128 
   Elevi înscrişi în învăţământul de arte şi meserii                          514 
   Elevi înscrişi în învăţământ de maiştri                                        86 
   Elevi înscrişi în învăţământ postliceal                                    1219 
   Studenţi înscrişi                       306                              
   Studenţi înscrişi - sector public                                                        306                                
   Personal didactic -  total                                                 1742 
   Personal didactic în învăţământ preşcolar                                    198 
   Personal didactic în învăţământ primar                               260 
   Personal didactic în învăţământ gimnazial                            421 
   Personal didactic în învăţământ liceal                               812 
   Personal didactic în învăţământ de arte şi meserii                     13 
   Personal didactic în învăţământ postliceal                              38 
   Săli de clasă şi cabinete şcolare                                     757 
   Laboratoare şcolare                                                   170 
   Ateliere şcolare                                                          66 
   Săli de gimnastică - total                                               33 
   Terenuri de sport - total                                                28. 
 Dintre acţiunile desfăşurate în anul 2011, amintim : 
 - perfecţionare cadrelor didactice în ceea ce priveşte evaluarea nivelului 
de cunoştinţe al elevilor;  
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- monitorizarea organizării, la nivelul unităţilor şcolare, a evaluării iniţiale 
care să reflecte nivelul de performanţă şi să permită analize privind calitatea 
învăţării la disciplinele recomandate de MECTS; 

- promovarea unei oferte mai largi de cursuri destinate perfecţionării 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar; 

-extinderea învăţării informatizate, prin continuarea dotării cu tehnologie 
informatică a unităţilor de învaţământ; 

-consilierea elevilor în vederea orientării şcolare şi profesionale; 
creşterea rolului cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din şcoli; 

- asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, pentru copiii care provin din 
rândul populaţiei cu nevoi speciale;  

- asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul etniei rrome la 
educaţia de bază şi stimularea participării acestora la niveluri superioare de 
educaţie şcoală;  

- întocmirea programelor speciale de prevenire a abandonului şcolar 
şi/sau de remediere a abandonului şcolar, la şcolile cu elevi de etnie rromă, 
prin oferirea unei a doua şanse în educaţie; 

- formarea cadrelor didactice din învăţământul de masă, pentru a lucra 
cu copiii care au cerinţe educative speciale. 
  Pentru asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios s-au desfăşurat 
acţiuni, dintre care amintim: 

-organizarea unor activităţi de informare a elevilor, părinţilor şi cadrelor 
didactice cu privire la situaţii specifice, în parteneriat cu reprezentanţi ai 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, Serviciul de Combatere a Crimei 
Organizate şi Antidrog;  

-realizarea de campanii şcolare având ca scop prevenirea violenţei, prin 
metode neconvenţionale, cu grad ridicat de eficienţă; 

-proiecte de prevenire a violenţei, în cadrul Programului Naţional „Tinerii 
împotriva violenţei” – proiect FSE – POS DRU;  

-organizarea unor întâlniri interactive cu specialişti (psihologi, asistenţi 
sociali, medici, poliţişti, jandarmi, jurişti etc.); 

-mese rotunde cu invitaţi de la IPJ – Serviciul de Combaterea Crimei 
Organizate şi Antidrog; 

-seminar de formare metodică privind problematica traficului de fiinţe 
umane. 

 
5. CULTURA 

 
În societatea românească actuală cultura joacă un rol esenţial, fiind 

pârghia de armonizare a valorilor locale şi naţionale la valorile europene. 
La nivelul municipiului Buzău activează instituţii culturale cum sunt: 

Casa de cultură a municipiului Buzău „Ion Caraion”, Teatrul „George Ciprian”, 
Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu„,  Filiala Buzău a Uniunii Artiştilor 
Plastici, Muzeul Judeţean Buzău, Centrul Judeţean pentru Conservarea 
Culturii Tradiţionale Buzău etc. 
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Casa de Cultură a municipiului Buzău «  Ion Caraion », ca aşezământ 
de cultură, a încercat să realizeze activităţi specifice care să vină în 
întâmpinarea celor mai exigente cerinţe ale publicului buzoian. 
 Pentru aceasta, în anul 2011, instituţia a realizat numeroase activităţi 
cultural-artistice.   
 Semnificative sunt : 

- Festivalul Naţional de Epigramă “Cât este Buzăul de mare” 
- Festivalul Naţional de muzică rock “Top T” 
- Festival de Blues “Bluzăul” 
- Spectacol dedicat femeilor “ Sărut mâna, doamna mea”. 
S-au iniţiat  spectacole în aer liber cu prilejul anumitor evenimente 

deosebite precum:-Deschiderea Târgului “Drăgaica”; 
               -Deschiderea “Oraşelului Copiilor”. 

A avut loc simpozionul dedicat “Zilei Unirii Principatelor Române”. 
Pentru a satisface gusturile şi cerinţele publicului buzoian, Casa de 

cultură a mai organizat spectacole de muzică uşoară, populară, dance etc.  
Toate aceste evenimente s-au desfăşurat în pofida contextului 

economic nefavorabil şi mai ales în lipsa unui sediu propriu, deci în lipsa unei 
săli proprii de spectacole.  

În cadrul Casei de Cultură a municipiului Buzău îşi desfăşoară 
activitatea Clubul « FEMINA » şi Clubul « VÂRSTA DE AUR » unde se 
reunesc cetăţeni de vârsta a III-a ai municipiului Buzău. 

De asemenea,  « Cenaclul Umoriştilor are un rol important în realizarea 
Festivalului Naţional de Epigramă, ajuns la ediţia a XII-a, unde sunt invitate 
personalităţi din ţară – Mircea Ionescu Quintus, dar şi din străinătate – Mihai 
Cimpoi, preşedintele « Uniunii Scriitorilor » din Republica Moldova. 

Biblioteca Judeţeană Vasile Voiculescu  a organizat în 2011, « Zilele 
Bibliotecii » şi Zilele « Pamfil Şeicaru » . Cu aceste ocazii s-au desfăşurat 
expoziţii de carte, simpozioane, întâlniri cu cadre didactice etc. 

Teatrul « George Ciprian » este o instituţie reprezentativă la nivelul 
municipiului, avâd specificul unic de tatru de proiecte. Unul dintre acestea, 
deja consacrat, a fost ediţia a VIII-a a Galei Vedetelor. 

 
 
7. SPORT 
 
În anul 2011, ca şi în anii anteriori, autorităţile locale au sprijinit  

activitatea sportivă, cluburile şi asociaţiile sportive, dar şi serviciul 
descentralizat al Agenţiei Naţionale pentru Sport din Buzău. Astfel,  au fost 
finanţate din fonduri publice proiectele întocmite în scopul implementării 
programelor sportive de utilitate publică şi anume: programul „Promovarea 
sportului de performanţă”, programul „Sportul pentru toţi” şi programul 
„Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”. 

Programul „Promovarea sportului de performanţă” are ca scop 
valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, 
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pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de 
recorduri naţionale şi internaţionale la competiţiile de profil.  

Principalele obiective ale acestui program sunt: evidenţierea contribuţiei 
semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi 
sporirea prestigiului României pe plan internaţional; susţinerea disciplinelor şi 
a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia 
la nivel naţional şi internaţional; susţinerea activităţii de performanţă la nivelul 
copiilor şi juniorilor; perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi 
competiţionale pentru fiecare ramură de sport; susţinerea procesului de 
redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de 
dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional. 
           Programul „Sportul pentru toţi” susţine menţinerea unei bune stări de 
sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social 
şi organizatoric favorizant.Acest deziderat se realizează prin: încurajarea 
practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi 
cetăţeni; atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o 
discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, 
pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive. 
           Un alt program îl reprezintă „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea 
bazei materiale sportive”, care are ca scop asigurarea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale ale sportivilor 
şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public 
sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

La nivelul Clubului Sportiv Municipal Buzău activitatea de performanţă 
s-a concretizat prin câştigarea a 165 de medalii,  dintre care : 60 de aur, 48 
de argint şi 57 de bronz, la competiţiile naţionale (132) şi internaţionale (133), 
precum şi convocarea la loturile naţionale a unui număr de 20 de sportivi, 
dintre care : 13 ne-au reprezentat la 3 la campionate mondiale, 9 la 
europene, 5 la balcanice şi 3 la etape din circuitul Cupei Mondiale la 
rachetomodele. 
 Sportivii buzoieni au mai fost prezenţi la 10 competiţii  internaţionale 
neoficiale, unde au obtinut 9 locuri I-III.  
 Cele 23 de medalii (aur-6, argint-11, bronz-6) obţinute la campionatele 
europene (11) şi balcanice (12), alături de numărul de participări la 
competiţiile oficiale continentale şi balcanice, reprezintă cele mai bune 
performanţe din istoria de 40 de ani a clubului. 
 Pe plan intern, CSM a participat la 23 de campionate naţionale, unde a 
cucerit  65  de medalii (cifra care reprezintă  a cincea performanţă din istoria 
clubului) şi la 17 concursuri naţionale. 
 Clubul Sportiv Municipal Buzău a contribuit la zestrea de medalii a 
judeţului din anul 2011 în procent de 55% cu medaliile câştigate la 
competiţiile internaţionale oficiale, 22% pentru cele dobândite la campionatele 
naţionale şi 45,5% dintre sportivii convocaţi la loturile naţionale. 
 În topul celor mai buni 10 sportivi ai judeţului pe anul 2011, clubul se 
regăseşte cu 8 sportivi la ramurile de sport olimpice şi 5 la cele neolimpice. 
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 În clasamentele celor mai buni 10 sportivi ai federaţiilor sportive 
naţionale se regăsesc şi 8 sportivi ai clubului, de la secţiile de modelism (6), 
box şi tenis de masă. 
 La  Campionatele Mondiale de box şi tenis de masă (2), unde au 
participat 3 sportivi, au fost ocupate 2 locuri V, prin pugilista Draghiciu 
Gabriela şi tenismena Istrate Roxana. 
 La Cupa  Mondială de rachetomodele am participat doar la etapele 
desfăşurate în Romania (Buzău), Bulgaria şi Croaţia, insuficient  pentru  a  
accede în primele 10 locuri ale clasamentului final. 
 La  Campionatele   Europene  de atletism (4), tenis de masă (3), box şi 
modelism (desfaşurat la Buzău), am dobândit 11 medalii, dintre care 7 de 
argint şi 4 de bronz, cele mai multe fiind la modelism (8). 
 La  Campionatele Balcanice  de atletism (4), am caştigat 9 medalii       
(5-4-0), iar la cele de tenis de masă 3 medalii (1-0-2). 
 La  Campionatele   Naţionale am cucerit 23 de medalii de aur, 16 de 
argint  şi 26 de bronz, cele mai multe fiind la modelism (34) şi atletism (12). 
La Campionatul Naţional de Rachetomodele s-au realizat 3 recorduri 
naţionale, dintre care 1 la seniori şi 2 la juniori, iar 3 sportivi şi-au realizat 
criteriile pentru a deveni maeştri ai sportului. 
 La concursurile naţionale, unde au fost angrenate toate cele 5 secţii ale 
clubului, sportivii noştrii urcat de 43 de ori pe podium (15-17-11), cele mai 
multe prezenţe având secţiile de modelism (16) şi atletism (9). 
 Rezultatele au fost influenţate de următorii factori : 

- Doar 35% dintre medaliile caştigate la competiţiile internaţionale 
oficiale şi 24,6% din cele obţinute la campionatele naţionale provin 
de la sporturile olimpice; 

- Am pierdut prin transfer 8 sportivi, dintre care 6 sunt componenţi ai 
loturilor naţionale sau ai centrelor olimpice de juniori ; 

- Lipsa unor sportivi de valoare a făcut ca secţia de box să nu 
participe la niciuna dintre cele 5 finale de campionat naţional 
planificate; 

- Numărul sportivilor de certă valoare este mic în comparaţie cu 
condiţiile materiale şi financiare asigurate de club; 

- Lipsa unui antrenor cu normă întreagă la secţia de atletism şi a celui 
de-al doilea, la secţiile de box şi tenis de masă, se resimte din plin 
(nici o medalie la campionatele naţionale de copii şi cadeţi) ; 

- Obiectivele pentru campionatele naţionale au fost realizate în 
procent de 87%, la numărul de medalii şi de 66%, la numărul de 
participări. 

Clubul are în folosinţă gratuită şi temporară  grupul de săli (box, lupte, 
tenis de masă), spaţiul de cazare şi sediul administrativ. 
 La sfârşitul anului 2011, clubul dispunea de mijloace fixe în valoare de 
1.220.661 lei şi obiecte de inventar în suma de 202.621 lei. 
 Pentru realizarea obiectivelor din acest program, clubul a cheltuit suma 
de 245.541 lei. 
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 Îmbunătăţirea bazei materiale s-a materializat prin : 
- Înlocuirea tâmplăriei din lemn şi tabla de la spaţiul de cazare cu 

tâmplărie PVC, în suprafaţă de 125 m.p. ; 
- Finalizarea lucrărilor de recompartimentare şi de modernizare a 

celor  3 grupuri sociale de la spaţiul de cazare şi de la  sediul 
clubului ; 

- Montarea a 5 convectoare la sala de tenis de masă pentru încalzirea 
aerului şi reciclarea acestuia ; 

- Amenajarea în incinta spaţiului de cazare a unei minibucătării cu 
toate dotările necesare ; 

- Executarea lucrărilor de zugrăvit  şi vopsit la cele 9 camere şi la 
holurile aferente de la spaţiul de cazare ; 

- Înlocuirea pardoselii şi efectuarea lucrărilor de zugrăvit şi vopsit la 
sala de lupte şi la grupul social aferent ; 

- Înlocuirea parchetului deteriorat de la sala de tenis de masă şi 
achiziţionarea unui robot foarte performant, în valoare de 7.500 lei ; 

- Finalizarea lucrărilor la spaţiul special amenajat pentru personalul 
auxiliar al clubului ; 

- Executarea unor lucrări de hidroizolaţii prin care s-au eliminat parţial 
infiltraţiile apei provenite din ploi  (la grupul de săli) . 

 
8. SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
O preocupare permanentă a instituţiilor abilitate din municipiul Buzău  a 

fost aceea de îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei.  Pentru aceasta 
s-a urmărit îndeaproape creşterea accesibilităţii la serviciile medicale, dar şi a 
calităţii acestora - atât la cele preventive, cât şi la cele curative şi instituirea 
măsurilor pentru combaterea bolilor transmisibile.  

Activitatea în acest domeniu prioritar este evidenţiată de următoarele 
date statistice: în sectorul public există în spitale un număr 1055 paturi, în 
sectorul privat sunt 40 de paturi (în spital), 230 paturi în creşe. Avem totodată 
257 medici în sectorul public, 52 medici de familie, 6 farmacişti în  sectorul 
public, 93 farmacişti în sectorul privat, 1103 personal mediu sanitar în  
sectorul public şi 228 personal sanitar mediu în  sectorul privat.  

La nivelul municipiului funcţionează un spital în  sectorul  public, un 
dispensar medical, 19 cabinete medicale şcolare, 45 cabinete medicale 
individuale (de familie), 5 farmacii în sectorul public şi 2 puncte farmaceutice, 
un centru medical de specialitate în  sectorul  public, un ambulatoriu de 
specialitate, un ambulatorii de spital, 22 cabinete stomatologice(individuale) 
în sectorul public, 24 cabinete medicale de specialitate (individuale),  creşe - 
sector public - 5, centre de transfuzie sanguină - sector public - 1, spitale - 
sector privat - 1, cabinete medicale de specialitate - sector privat - 71, 
cabinete stomatologice - sector privat - 79, laboratoare medicale - sector 
privat - 13, laboratoare de tehnică dentară - sectorul privat - 22, farmacii – 
sectorul privat - 50, puncte farmaceutice - sector privat-  5, policlinici - sector 
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privat - 4, depozite farmaceutice - sector privat - 8, cabinete medicale de 
familie - sector privat- 35, cabinete medicale de medicina generală - sector 
privat - 2, laboratoare medicale - sector public - 9, laboratoare de tehnică 
dentară - sector public - 1. 

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Buzău activează Departamentul 
de Control în Sănătate Publică Buzău care în anul 2011 şi-a desfăşurat 
activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, având drept principal scop 
identificarea riscurilor la adresa sănătăţii publice, evaluarea şi analiza riscului 
potenţial sau real, managementul riscului în scopul diminuarii şi/sau eliminării 
ameninţării pentru sănătatea publică, precum şi comunicarea riscului 
persoanelor responsabile cu managementul riscului în domeniul investigat, 
consumatori şi alţi receptori interesaţi. 

Obiectivele specifice desfăşurate în cadrul Departamentului de Control 
în Sănătate Publică Buzău în anul 2011 au fost următoarele:  

- îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical pentru femei şi 
copii;  

- îmbunătăţirea calităţii actului medical în asistenţa medicală primară;  
-îmbunătăţirea calităţii actului medical în asistenţa medicală ambulatorie 

de specialitate;  
-creşterea accesului populaţiei la asistenţa medicală spitalicească, 

creşterea calităţii serviciilor medicale spitaliceşti acordate pacienţilor;  
- creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă;  
- monitorizarea indicatorilor de sănătate şi demografici;  
- soluţionarea petiţiilor. 
Pe parcursul anului 2011, activitatea Serviciului de supraveghere şi 

control al bolilor transmisibile s-a concretizat în derularea de programe 
specifice, cum ar fi: programul naţional de imunizare, supravegherea şi 
controlul bolilor transmisibile prioritare, supravegherea şi controlul infecţiei 
HIV/SIDA, supravegherea şi controlul tuberculozei, supravegherea şi 
controlul infecţiilor cu transmitere sexuală, supravegherea şi controlul 
infecţiilor nosocominale.  

Referitor la evitarea unor fenomene de îmbolnăvire în masă a populaţiei 
s-au luat măsuri pentru: monitorizarea calităţii apei de băut în instalaţiile 
centrale ale municipiului Buzău, supravegherea sănătăţii în relaţie cu 
calitatea apei de îmbăiere din ştranduri şi bazine de înot, monitorizarea 
calităţii aerului în mediul urban, supravegherea gestionarii deşeurilor 
spitaliceşti în unităţile  cu paturi din municipiul Buzău, expertizarea condiţiei 
de mediu din obiectivele publice în vederea autorizării şi avizării sanitare. 

Activitatea de inspecţie în unităţile de învăţământ şi de ocrotire a 
copiilor şi tinerilor s-a concretizat printr-un număr total de 669 controale, 
astfel: 
- controale privind verificarea normelor de igiena şi sănătate publică în 
colectivitaţi de preşcolari; 
- controale în unităţi de învăţământ  pentru verificarea respectarii prevederilor 
Legii 123/2008 şi a ORD.MS.1563/2008, privind alimentaţia sănătoasă; 
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- controale în tabere şcolare şi alte unităţi de odihnă şi recreere pentru copii şi 
tineri; 
- controale în unităţi de învăţământ  pentru verificarea respectării prevederilor 
Legii 349/2002 privind interzicerea fumatului în spaţii publice închise; 
- controale privind respectarea normelor de igienă, conform ORD. 
MS.1955/1995 privind  normele de igienă în unitaţile de învăţământ. 
 Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău a acţionat în anul 2011 
pentru realizarea efectivă  a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare 
de bază şi creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
actului medical. 
     Accesul neîngrădit şi nediscriminatoriu la servicii medicale şi 
farmaceutice de calitate s-a realizat prin încheierea de contracte cu furnizori, 
avându-se în vedere  acoperirea, potrivit Legii 95/2006, a nevoilor de servicii 
de sănătate a asiguraţilor, în limita fondurilor disponibile. De asemenea, s-a 
urmărit  participarea efectivă la acţiuni comune cu alte instituţii publice, 
creşterea calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice oglindite într-un nivel de 
satisfacţie al asiguraţilor noştri cât mai mare. Prin compartimentul specific, în 
cursul anului 2011 s-a răspuns la 6776 apeluri sau mesaje pe linia de tel-
verde,  s-a răspuns la 164 petiţii directe sau redirecţionate, s-au ţinut 142 
audienţe şi au fost furnizate 20 informaţii de interes public .    
  În vederea atingerii acestor obiective, CAS Buzău a avut în vedere atât 
o informare susţinută  a asiguraţilor, cât  şi transparenţa  în aplicarea 
măsurile propuse. Printre numeroasele acţiuni organizate de CAS Buzău s-au 
numărat şi cele de evaluare a gradului de satisfacţie a asiguraţilor în acest 
sens au fost distribuite, în  anul 2011, chestionare de satisfacţie la un număr 
de 1894 asiguraţi în vederea analizării satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea 
serviciilor medicale furnizate în medicina de familie şi în unităţile spitaliceşti. 

 
 
9. ASIGURAREA  ORDINII  PUBLICE  PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA  CRIMINALITĂŢII 
 

 În anul 2011, prevenirea şi combaterea criminalităţii contra patrimoniului 
şi a celei juvenile, promovarea siguranţei membrilor comunităţii, mai ales în 
mediul stradal, reducerea riscului de victimizare rutieră, optimizarea 
resurselor instituţionale, cooperarea interinstituţională cu partenerii în 
sistemul integrat şi dezvoltarea şi transparenţa  instituţională au constituit 
pentru Poliţia Municipiului Buzău principalele obiective ale activităţii. 
        Astfel, activitatea lucrătorilor s-a desfăşurat urmărindu-se realizarea 
sarcinilor şi targeturilor profesionale  prevăzute în programul managerial al 
şefului inspectoratului – pentru anul 2011,  a   obiectivelor   ce se desprind 
din programele  prioritare de acţiune pentru prevenirea fenomenului 
infracţional pentru aceeaşi perioadă: prevenirea şi combaterea faptelor contra 
patrimoniului, prevenirea delicvenţei juvenile şi  prevenirea accidentelor 
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rutiere în vederea creşterii gradului de siguranţă rutieră,  precum şi a 
ordinelor  şi dispoziţiilor  transmise de  structurile ierarhic superioare.         

În afara activităţilor desfăşurate în mod tradiţional în dispozitivele de 
siguranţă publică, zilnic s-a acţionat în zone şi locuri de  risc criminogen 
pentru menţinerea ordinii publice, s-au organizat şi efectuat acţiuni în care au 
fost atrase şi alte forţe din sistemul integrat, respectiv 272 de acţiuni 
punctuale, 13 razii şi 9  acţiuni cu efective mărite. 
               Infracţionalitatea judiciară   
               Este de menţionat însă  că nu au fost reclamate şi  înregistrate fapte 
cu grad de pericol social deosebit (exemplu: atacuri asupra unităţilor bancare, 
asupra staţiilor PECO, jafuri armate la casele de schimb valutar, case de 
amanet ori bijutierii,   furturi de bancomate )      
            Criminalitatea comisă cu violenţă    
             Infracţionalitatea sesizată în urban contra vieţii, integrităţii corporale 
şi sănătăţii a înregistrat o uşoară scădere, respectiv de la 550 la 540  ( minus 
10). Această evoluţie este dată de  scăderea  infracţiunilor contra libertăţii 
persoanei, care scad de la 138 la 118, a sesizărilor privind infracţiuni la viaţa 
sexuală de la 39 la 35 şi a infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, al căror 
număr se reduce de la 360 la 311, iar ameninţările s-au redus ca număr de la 
105 la 69.  Scad  şi sesizările privind infracţiunile de tâlhărie, fiind înregistrate 
65 de sesizări faţă de 88 în anul 2010. Au crescut doar infracţiunile de 
vătămare corporală, de la 116 la 145 de sesizări, cu specificarea că, dintre 
acestea, 140 se referă la infracţiuni de vătămare corporală din culpă, în fapt 
evenimente rutiere comise de participanţii la traficul rutier.    
              În ceea ce priveşte situaţia rezolvării reclamaţiilor penale cu autori 
necunoscuţi, situaţia pe această linie de muncă judiciară se prezintă astfel: la 
începutul perioadei existau 20 dosare cu A.N., din care 13 tâlhării, au fost 
înregistrate 77, din care 36 tâlhării, au fost soluţionate 70, din care 32 tâlhării, 
rămânând în evidenţă un număr de 27 dosare penale cu A.N., din care 17 
tâlhării. 
        Infracţionalitatea contra patrimoniului    
       Numărul sesizărilor  privind infracţiunile contra patrimoniului s-a majorat  
de la 1682 la 1918 (plus 236),  evoluţia fiind dată de creşterile înregistrate în 
primele nouă luni ale anului, la finalul trimestrului 3 fiind înregistrată o 
creştere de 254 de sesizări;  infracţiunile de furt sesizate, au crescut de la 
1162 la 1395.  Furturile din locuinţe au crescut de la 133 la 229, iar cele din  
buzunare şi genţi înregistrează aceeaşi evoluţie, de la 60 la 64.  Deşi la 9 
luni,   furturile din autovehicule  creşteau, ca număr,  de la 131 la 155, în 
trimestrul 4 acestea au înregistrat scăderi, la final fiind pe minus, respectiv 
189 faţă de 203 în anul 2010. Aceeaşi evoluţie au înteristrat şi furturile din 
societăţi comerciale, care  au scăzut de la 221 la 174, deşi în prima parte a 
anului 2011, creşte comparativ cu situaţia din 2010. Nu  au fost înregistrate 
furturi de bancomate  ori  din unităţi bancare şi din oficii poştale, de la alte 
unităţi de profil .   
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           Înşelăciunile înregistrează aproximativ acelaşi număr de sesizări 
comparativ cu  anul  2010 ,  fiind înregistrată o creştere nesemnificativă, 
adică 141 de reclamaţii  faţă de 136 în 2010, marea majoritate, aproximativ 
65% fiind prin metoda SMS.       
         O pondere importantă în creşterea sesizăriilor vizând  faptele  penale 
contra patrimoniului  o constituie  infracţiunile de distrugere, care 
înregistrează  o creştere de la 219, la 235 de reclamaţii.   
          Este de menţionat faptul că, deşi creşterile sunt semnificative pe 
anumite genuri  de fapte antisociale, acestea sunt cu un grad de pericol 
social redus, respectiv cu  prejudicii reduse ca valoare  şi  fără  moduri de 
operare deosebite. Aceasta rezultă, în primul rând, din faptul că un număr de 
161 de reclamaţii cu autori necunoscuţi şi 91 de reclamaţii cu autori cunoscuţi 
privind infracţiuni contra patrimoniului au fost soluţionate cu aplicarea Legii 
202/25.10.2010. 
            Referitor la  activitatea de soluţionare a reclamaţiilor penale cu autori 
necunoscuţi, a lucrătorilor de investigaţii criminale, situaţia se prezintă astfel: 
pe linia furturilor din locuinţă, la începutul perioadei se aflau în lucru un număr 
de 634 lucrări şi cauze penale cu A.N., s-au înregistrat în perioada analizată 
un număr de 234 astfel de fapte, au fost soluţionate 136, rămânând în 
evidenţă un număr de 732. 

Situaţia furturilor din unităţi comerciale se prezintă astfel: existent - 407 
dosare penale, s-au înregistrat - 113, au fost soluţionate – 80, astfel că, la 
finele perioadei, au rămas în evidenţă - 440 astfel de fapte.  
         Pe linia de muncă Diverse, situaţia dosarelor cu A.N. se prezintă astfel: 
existent - 863, au fost înregistrate - 461, au fost soluţionate un număr de - 
307, astfel că la sfârşitul perioadei au rămas în lucru - 1017. 
         În cadrul compartimentului Furturi din Auto situaţia dosarelor cu A.N. 
este următoarea: existent 1213 dosare cu A.N., s-au înregistrat 254, din care 
7 furturi de auto, soluţionate 241, rămânând în evidenţă 1226. 
         Per total, activitatea de soluţionare a reclamaţiilor penale cu autori 
necunoscuţi  se prezinta astfel in anul 2011: existent la 01.01.2011- 3807 
sesizări, înregistrate 1174, primite 4, disjungeri 25, predate 2. Au fost  
rezolvate 849, (plus 137), din care 352 cu autor  (minus 59).  La sfârşitul 
perioadei au rămas în lucru un număr de 4172 astfel de sesizări.       
      Activitatea de cercetare penală – Dosare penale cu autori cunoscuţi  
     În perioada analizată au fost soluţionate 880 de cauze, din care: 
 -107 cu propunere de trimitere în judecată (67 faţă de perioada similară 
a anului 2010); 
 -398 cu propunere de scoatere de sub urmărirea penală şi aplicarea art. 
18/1 c.p. ( 83 faţă de perioada similară a anului 2010); 
 -50 cu propunere de scoatere de sub urmărirea penală conform art. 10 
lit. a – e din c.p.p. (-43   faţă de perioada similară a anului 2010); 
 - 45 cu propunere de încetare a urmăririi penale (- 39 ); 
 -   5 cu propunere de declinarea competenţei ( + 3); 
 - 71 (- 24 faţă de perioada similară a anului 2010) au fost conexate; 
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 -204 cu propunere de clasare a urmăririi penale (- 8). 
      Astfel, la sfârşitul perioadei analizate,  au rămas în lucru 156 de cauze 
penale, mai puţine cu 12 fată de perioada similară a anului 2010. 
 Din cele 156 cauze rămase în lucru, 25 au o vechime de până la 30 de 
zile de la începerea urmării penale, 29 au o vechime cuprinsă între 1 – 3 luni, 
31 au o vechime cuprinsă între 3 – 6 luni, iar 71 au o vechime de peste 6 luni 
de la începerea urmăririi penale. 
 Lucrări penale  
 La începutul perioadei analizate se aflau în evidenţă 433 lucrări penale 
cu A.C., din care 55 mai vechi de 1 an de la prima înregistrare.  
 În anul 2011 au fost înregistrate 1.129 lucrări fiind soluţionate 1.207, 
înregistrându-se o diminuare a stocului de lucrări de 78. 
 Din cele 1.207 lucrări soluţionate, în 354 s-a dispus începerea urmăririi 
penale, în 756 s-a propus neînceperea urmăririi penale, din care în 91 
conform art. 18/1 c.p., 16 au fost declinate , iar 80 au fost conexate înainte de 
începerea urmăririi penale . 
 La sfarşitul perioadei au rămas în lucru 355 lucrări, din care 69 au o 
vechime de până la 30 zile de la înregistrare, 65  au o vechime cuprinsă între 
1 – 3 luni, 61  au o vechime între 3 – 6 luni,  96 sunt cu o vechime între 6 – 
12 luni şi 64 au o vechime mai mare de 12 luni de la înregistrare. 
 Se constată o diminuare, atât a numărului de cauze, cât şi de lucrări 
penale cu A.C. soluţionate faţă de perioada similară a anului 2010. Aceasta 
se datorează atât faptului că în semestrul II al anului 2011 un număr de 8 
lucrători cu atribuţii de cercetare penală din cadrul biroului au fost mutaţi în 
cadrul Biroului de Ordine Publică, cât şi modificărilor legislative care au impus 
soluţii de aplicare a art. 18/1 c.p. înainte de începerea urmăririi penale (91 de 
cazuri). 

Creşterea gradului de siguranţă  rutieră  
 În contextul acţiunilor şi a măsurilor întreprinse, dinamica accidentelor 

rutiere înregistrate în perioada de referinţă pe raza municipiului Buzău arată o 
stabilizare a riscului rutier, faţă de  anul precedent.  
           Pe raza municipiului Buzău, în zona intravilană acoperită cu 
dispozitivul rutier, inclusiv Şoseaua Nordului, au fost înregistrate 25 accidente 
grave şi 26 de răniţi grav. În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 82 
accidente uşoare, soldate cu 108 persoane rănite uşor.  
           Pe drumurile naţionale şi judeţene (DJ203D) din zona administrativă a 
municipiului Buzău, în afara localităţii, exclusiv Şoseaua Nordului, au fost 
înregistrate 12 accidente grave, soldate cu 3 persoane decedate şi 11 răniţi 
grav. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 6 accidente uşoare, soldate cu 
19 persoane rănite uşor.  
        Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate pe linia impunerii 
normelor rutiere şi a prevenirii abaterilor generatoare de evenimente rutiere 
se ridică la 44.702, din care: 3.362- pentru indisciplina pietonală, 379 pentru 
neacordările de prioritate la pietoni, 113 pentru neacordare prioritate vehicule, 
189 pentru depăşire neregulamentară,191 pentru nerespectarea culorii 
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semaforului, 11.257 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 166 
pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 765 pentru abateri 
comise de biciclişti, 1.073 pentru abateri comise de motociclişti/mopedişti, 
1.548 pentru căruţaşi, 2.546 pentru opriri şi staţionări neregulamentare, 1.353 
pentru folosirea telefonului mobil şi  634 pentru acces interzis. 
  Infracţionalitatea stradală  sesizată  
           Infracţionalitatea stradală, datorită locului în care se produce, respectiv 
segmentul stradal, induce în rândul membrilor comunităţii o stare de temere 
şi nesiguranţă.  
           La nivelul municipiului Buzău, criminalitatea stradala sesizată s-a 
concretizat în comiterea a 474 de sesizări. Dintre acestea, 45  privesc 
sesizări de tâlhărie, 395 infracţiuni de  furt,  din care, 17 sunt  furturi  din 
societăţi comerciale, 24 furturi din buzunare, poşete şi  genţi, 166 furturi din 
auto, 9 sunt furturi de auto, diferenţa  de 179  fiind alte categorii de furturi.         
Din cele 474 infracţiuni stradale sesizate, 46 reprezintă prinderi în flagrant. 
Marea majoritate a acestor prinderi în flagrant, adică 35,  sunt realizate de 
structurile de  ordine publică. 
         La momentul sesizării, în 90 de reclamaţii, adică în aproximativ 18% 
erau  indicaţi autorii. Diferenţa de  384 de sesizări sunt fapte  reclamate ca 
fiind săvârşite de autori neidentificaţi.  
         Comparativ cu anul 2010, infracţionalitatea stradală sesizată 
înregistrează o creştere de 64 de sesizări  pe total, de la 410 la 474.  
          O preocupare permanentă  a lucrătorilor poliţiei municipiului Buzău, în 
perioada supusă analizei, s-a concretizat în activitatea de prevenire şi 
combatere a infracţionalităţii comise în şcoli şi în zonele adiacente  şcolilor . 
În urma activităţilor cu caracter preventiv - reactiv desfăşurate, 
infracţionalitatea a fost menţinută în limite normale.  

    S-a continuat punerea în aplicare a planului de cooperare cu 
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Buzău şi cu Direcţia Politiei Locale din 
cadrul Primăriei Buzău, fiind iniţiate şi puse în aplicare planuri comune de 
măsuri între Poliţia Municipiului Buzău - I.J.J. Buzău, Poliţia Municipiului 
Buzău - Direcţia de Poliţie Locală pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire 
a infracţionalităţii stradale pe raza municipiului Buzău, în zona unităţilor de 
învăţământ, urmărindu-se o cât mai buna acoperire a teritoriului de pe raza 
de competenţă. 
 

 
10. MEDIU  
  

Ocrotirea mediului reprezintă o componentă de bază a dezvoltării 
durabile şi se concretizează în combaterea fenomenelor de poluare inerente 
activităţii umane şi aplicarea cerinţelor de mediu europene, protejarea  
biodiversităţii şi monitorizarea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu. 

Ca şi în alte ţări, calitatea factorilor de mediu este afectată de aproape 
toate activităţile economice, iar procesele de restructurare tehnologică din 
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perioada de tranziţie din România, chiar dacă au determinat uşoare 
îmbunătăţiri ale parametrilor de calitate ai mediului, nu reprezintă decât un 
pas în asigurarea unui mediu sănătos şi curat. Este în continuare necesară 
atragerea de resurse suplimentare pentru o remodelare ecologică a activităţii 
economice. 

Poluarea mediului în Buzău se datorează, pe de o parte, existenţei 
unor practici vechi şi poluante şi pe de altă parte, mijloacelor financiare 
insuficiente pentru achiziţionarea unor echipamente adecvate de protecţie a 
mediului.  

Râul Buzău este principala resursă de apă de suprafaţă pentru 
municipiu, iar cerinţele de protecţie ale acesteia revin integral oraşului. 
Calitatea apei este afectată de substanţe contaminante, precum nitraţi din 
agricultură şi din deşeurile din aria urbană. 

Calitatea curentă a apei râului Buzău este degradată de surse 
poluante, precum: 
- poluarea de difuzie datorată agriculturii şi apelor uzate din oraş; 
- depăşirea limitelor de deversare şi tratamentul inadecvat al apelor uzate; 
- depozitarea ilegală a deşeurilor pe malul albiei râului sau afluenţilor săi. 

Apele subterane reprezintă principala sursă de apă potabilă a oraşului 
Buzău şi, din acest motiv, protejarea acesteia la contaminare şi epuizare este 
foarte importantă. 

Apa potabilă este extrasă din stratul acvifer subteran de SC Compania 
de Apă SA. Există câteva locaţii în care se extrage apa din subteran în sudul 
şi vestul oraşului. Cea mai importantă locaţie este situată în sudul zonei 
industriale, la limita teritorială de sud a oraşului.  

Calitatea apei este monitorizată de Agenţia de protecţia Mediului, în 
laboratoarele proprii. Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi 
actele de reglementare existente în anul 2011 nu s-au înregistrat depăşiri la 
indicatorii monitorizaţi . 

De asemenea, au fost iniţiate măsurile premergătoare elaborării 
raportului de sinteză pentru aplicarea pe terenuri agricole a nămolului produs 
în staţia de epurare a municipiului Buzău (solicitarea transmiterii raportului 
anual de către deţinătorul permisului şi a punctului de vedere al Direcţiei 
pentru Agricultură  şi Dezvoltare Rurală). 

Referitor la zgomotul urban,  evidenţiem că, în anul 2011, s-au 
înregistrat depăşiri ale  cotelor cauzate de traficul auto foarte intens, iar 
problema va putea fi rezolvată după întocmirea hărţilor de zgomot prin 
redirijarea şi optimizarea traficului. 

În municipiul Buzău, urmărirea automată a calităţii aerului se realizează 
cu ajutorul staţiei automate de fond urban amplasată la sediul Agenţiei de 
Protecţia Mediului Buzău. Cu ajutorul acestei staţii sunt monotorizaţi următorii 
poluanţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM2,5, PM10  şi benzen. 
  Comparând rezultatele măsurătorilor cu prevederile  Legii nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, menţionăm că s-au înregistrat  3 
depăşiri ale valorii limită în datele de 25, 30 şi 31.10.2011 pentru poluantul 
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PM10 gravimetric şi 3 depăşiri în datele de 25, 30 şi 31.10.2011, pentru 
poluantul PM10 automat, depăşiri datorate condiţiilor meteo (secetă 
prelungită),  traficului, încălziriii rezidenţiale, curăţeniei şi stării proaste a 
carosabilului din zona staţiei.  
 Pentru monitorizarea    pulberilor  sedimentabile, în municipiul Buzău 
există 11 puncte de control.  Din analiza probelor rezultă că nicio probă nu a 
depăşit concentraţia maximă admisă. (17 g/mp/lună) conform STAS 
12574/1987. 
 Totodată, separat de verificările periodice, Agenţia de Protecţia 
Mediului Buzău a mai  mai realizat, contra cost, la solicitarea a 55 de agenţi 
economici, 329 de încercări din care: 50 de încercări pentru emisii în aer,  
272 de  încercări pentru apă uzată şi 5 determinări de zgomot. 

Un alt factor monitorizat a fost radioactivitatea factorilor de mediu, însă 
valorile măsurate nu au depăşit limitele de atenţie pentru nici unul din factorii 
de mediu.  

Deşeurile menajere ale municipiului sunt depozitatea la Platforma de 
la Gălbinaşi,  gestionată de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.,  care a 
devenit operaţională în octombrie 2003. În conformitate cu prevederile H.G. 
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi ale Ordinului 95/2005 
al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare 
şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, 
această platformă poate accepta doar deşeuri nepericuloase.  

Cantitatea anuală de deşeuri solide depozitată la această platformă 
este de aproximativ  78.400 t. 

Capacitatea existentă de depozitare a deşeurilor este mică în 
comparaţie cu volumul total de deşeuri ce rezultă din oraş, ceea ce va 
determina apariţia unor spaţii şi forme ilegale de depozitare. Este necesară 
aplicarea întocmai a legii şi elaborarea unei strategii de depozitare a 
deşeurilor din oraş. 

Municipiul Buzău prezintă un nivel scăzut de abordare a surselor de 
energie neconvenţională, deşi poziţia sa strategică îi pune la dispoziţie un 
potenţial deosebit din acest punct de vedere, furnizat de biomasa agricolă din 
imediata sa vecinătate. Nu se cunosc servicii municipale sau activităţi 
industriale care să utilizeze surse alternative de energie. Aceasta este o 
oportunitate neutilizată în prezent. 
  Pentru viitor, obiectivul strategic în domeniul protecţiei mediului îl 
reprezintă îmbunătăţirea standardelor de mediu în conformitate cu aquis-ul 
comunitar, în scopul asigurării unei creşteri economice durabile şi asigurării 
unui nivel de viaţă ridicat pentru cetăţenii municipiului Buzău. 
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II. DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ 

 
 
 

Direcţia   Administraţie Publică Locală  este parte integrantă a aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Buzău şi coordonează activitatea 
următoarelor servicii: Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari, 
Organizare Alegeri, Serviciul  Juridic şi Contencios Administrativ, Serviciul 
Agricol şi Sanitar – Veterinar şi Compartimentul Autoritate Tutelară. 
 Dintre activităţile  desfăşurate  în anul 2011 amintim pe cele care au 
vizat: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prin 
aplicarea Legii nr. 52/2003 şi Legii nr. 544/2001;  asigurarea circulaţiei 
documentelor adresate primăriei şi consiliului local, precum şi comisiilor de 
specialitate. În aceeaşi perioadă s-au întocmit studii, rapoarte şi informări cu 
privire la diferite  domenii de activitate ale administraţiei locale, s-a asigurat 
organizarea şi coordonarea activităţilor necesare pentru buna desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului local, cât şi pentru comunicarea  hotărârilor Consiliului 
Local  şi dispoziţiile Primarului autorităţilor publice şi persoanelor juridice sau 
fizice interesate . 
 Pe parcursul anului 2011, Primarul municipiului Buzău a emis, conform 
competenţelor  date de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  un 
număr de 494 dispoziţii.   

Aceste acte administrative s-au emis în aria de competenţă a 
autorităţilor administratiei publice locale, pentru următoarele domenii: 

- numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de 
specialitate; 

- respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi 
punerea în aplicare a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României; 

- realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială şi protejarea 
dreptului copilului, precum şi a celor de autoritate tutelară;  

- măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor economice prin emiterea 
de avize, acorduri şi autorizaţii, date în competenţă prin lege; 

- verificarea încasărilor  şi a cheltuielilor sumelor din bugetul local; 
- aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al municipiului 

Buzău; 
-convocarea Consiliului Local înaintea şedinţelor ordinare şi a celor 

extraordinare. 
 Activitatea Consiliului Local s-a desfăşurat atât în plenul celor 12 şedinţe 
organizate pe parcursul anului, cât şi  prin activitatea lunară a celor 5 comisii 
de specialitate. 

Ca urmare, în anul 2011,  Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat 
un număr de 198 de hotărâri de consiliu, din care 8 au avut caracter normativ.   
Totodată, în anul 2011 a fost atacată  în contencios administrativ o hotărâre 
de consiliu, iar instanţa de judecată a constatat legalitatea ei. 
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 Raport privind Legea nr. 52/2003 
Într-o instituţie publică, desfăşurarea activităţii în limita standardelor 

prevăzute de Legea  52/2003,  presupune accesul publicului la luarea  
deciziilor, simultan cu menţinerea operativităţii procesului de consultare 
publică. 
 Transparenţa decizională dă cetăţenilor  posibilitatea de a participa activ 
la procesul de luare a deciziilor şi garantează legitimitatea instituţiilor publice, 
sporindu-le răspunderea şi eficacitatea.  Doar aşa deciziile de interes public 
sunt luate deschis.  Prin aceste mecanisme sunt  susţinute principiile 
democraţiei şi se respectă drepturile fundamentale ale omului.  

Publicitatea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ 
 În cursul anului 2011 au fost anunţate în mod public, conform Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 8  proiecte de 
hotărâri. 
 Asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea 
cetăţenilor în procesul de elaborare şi adoptare a hotărârilor cu caracter 
normativ  ale Consiliului Local s-a realizat prin următoarele activităţi : 

 afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului Buzău şi în 
mass-media locală ; 

 publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea « proiecte de 
hotărâri », împreună cu proiectul de hotărâre, expunerea de 
motive şi raportul de specialitate ; 

 întocmirea unui proces-verbal de afişare /publicitate a anunţului în 
formă legală privind asigurarea transparenţei decizionale ; 

 transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice 
interesate. 

 În anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Buzău şi-a desfăşurat 
activitatea prin organizarea a 12 şedinţe ordinare.  Toate acestea  au fost 
publice,  fără nicio excepţie. Publicitatea tuturor şedinţelor a fost asigurată prin 
afişaj la panourile informative ale primăriei, mass-media locală, dar şi prin  
intermediul paginii web a primăriei www.primariabuzau.ro. Textul integral al 
dispoziţiei de convocare a şedinţei, cuprinzând ordinea de zi, locul, data şi ora 
desfăşurării şedinţei, a fost dat publicităţii prin intermediul ziarelor locale. 
 În ceea ce priveşte publicitatea dezbaterilor şedinţelor Consiliului Local, 
aceasta a fost asigurată, în conformitate cu art. 10 al Legii nr.52/2003, prin 
publicarea minutelor şedinţelor pe site-ul primăriei. 

Lista proiectelor de hotărâri care au fost anunţate în mod public conform 
Legii 52/2003 este următoarea: 
 - Proiect de hotărâre pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău a 
taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă;  

- Proiect de hotărâre privind aplicarea la nivelul municipiului Buzău a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 17, lit. I din Hotărârea nr. 
190/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor 

http://www.primariabuzau.ro/
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pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul 
Buzău; 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor tarife care se vor practica de 
Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor 
servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii ; 

- Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru unele servicii de 
salubrizare din municipiul Buzău; 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului local al energiei termice 
furnizată în sistem centralizat populaţiei din municipiul Buzău, energie termică 
facturată în perioada 01 noiembrie 2011 – 31 martie 2012; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum 
şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Buzău; 

- Proiect de hotărâre pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru 
pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului 
Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Indicatori  privind procesul de elaborarea  a actelor normative : 
Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă : 1 
Numărul total al recomandărilor  primite :  0 
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative :  0 
Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite : 0 
Numărul şedinţelor publice:12 
Numărul şedintelor publice anunţate prin  

a) Afişare la sediul propriu : 12 
b) Publicare la site-ul propriu : 12 
c) Mass-media:12 

Numărul estimat al persoanelor care au participat la şedinţele publice : 72 
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media : 12 
Numărul total al proceselor verbale ale şedinţelor publice : 12 
Numărul proceselor verbale făcute publice: 12 
Nr.  acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003: 0. 

Raport privind Legea nr. 544/2001 
Având în vedere dispoziţiile art.5, punctul 3 din Legea nr.544 /2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi dispoziţiile 
Normelor Metodologice de aplicare a legii mai sus menţionate, aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Buzău prezintă raportul privind accesul la 
informaţiile de interes public pentru anul 2011 : 
1.-Numărul total de solicitări de informaţii de interes public : 47            
2.-Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes : 47             

 Informaţii economico-financiare : 7   
 Activitatea liderilor instituţiei :  0   
    Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 :  0    
 Diverse : 40  
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3.-Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 47   
4.-Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii                                                                                                                                                                                                                                            

 informaţii exceptate : 0 
 informaţii inexistente : 0 

5.-Numărul de solicitări adresate în scris :47 
 pe suport de hârtie : 45  

6.-Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 15 
7.-Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 32 
8.-Numărul de reclamaţii administrative : 0   
9.-Numărul plângerilor în instanţă : 0   
10.-Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 50 lei 
11.-Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 
interes public solicitate : 50 lei 
12.-Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare :  
60. 
        Totodată, au existat şi  solicitări verbale  pentru care s-a transmis 
informaţiile respective, imediat.  Cele mai multe cereri au fost pentru : 

o modalitatea de  obţinere a unei locuinţe; 
o informaţii privind actele necesare pentru obţinerea certificatului de 

urbanism şi autorizaţii de construcţie ; 
o obţinere autorizaţii taxi ; 
o informaţii privind obţinerea de locuri de muncă. 

Toate aceste informaţii au fost furnizate verbal solicitanţilor de către 
funcţionarii serviciului Relaţii cu publicul, asociaţii de proprietari, organizare 
alegeri, iar persoanele care au solicitat informaţii din alte domenii de activitate 
au fost direcţionate către serviciile sau direcţiile abilitate potrivit legii. 

 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari, Organizare 
Alegeri 
 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi  Asociaţii de Proprietari, Organizare 

Alegeri, funcţionează în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală.  
Activitatea  acestuia, în anul 2011, s-a desfăşurat conform atribuţiilor 

stabilite prin fişa postului pentru toţi funcţionarii publici, iar principale activităţi 
au fost: registratură generală (primire şi expediere corespondenţă),  primire, 
înregistrare şi rezolvare petiţii şi solicitări conform Legii nr. 544/2001, audienţe, 
arhivă, asociaţii de proprietari, ajutoare de încălzire şi organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor. 
 Pe parcursul anului 2011, la registratura generală a Primăriei 
Municipiului Buzău au fost înregistrate 21.138 documente (cereri, sesizări, 
reclamaţii, propuneri)  adresate municipalităţii de către cetăţeni sau instituţii, 
după cum urmează: 
- Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari, Organizare Alegeri  - 
1099 
- Serviciul  Juridic şi Contencios Administrativ - 3984 
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- Serviciul Agricol şi Sanitar - Veterinar -1505 
- Compartimentul Autoritate Tutelară -  735 
- Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană – 1293 
- Serviciul Autorizare în Construcţii - 1130 
- Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, GIS -  200 
- Serviciul Administrare Fond Locativ – 1016 
- Serviciul Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, Licitaţii -2567 
- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale -  721 
- Serviciul Gospodărie Urbană - 1741 
- Serviciul Administrativ Gospodăresc-   95 
- Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă -  450 
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională-2618 
-Direcţia Economică -  647 
-Direcţia de Evidenţa Persoanei -  461 
-Direcţia de Asistenţă Socială - 417 
-Direcţia Poliţie Locală  - 459 . 

 Serviciul  Relaţii cu Publicul,  Asociaţii de Proprietari, Organizare Alegeri 
din cadrul Direcţiei  Administraţie Publică Locală are trasate sarcini 
reglementate de  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002,  aprobată prin Legea nr. 
233/2002. 
           Exercitarea dreptului de petiţionare reprezintă cea mai uzitată şi cea 
mai eficientă modalitate de rezolvare a unor probleme personale sau de grup, 
constituind în acelaşi timp, şi o garanţie juridică generală pentru celelalte 
drepturi şi libertăţi. 
           Astfel, în conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, 
republicată, cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor şi instituţiilor 
publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, în nume propriu sau 
în numele unei organizaţii legal constituite, iar autoritatea publică are obligaţia 
să răspundă la petiţii în termene şi în condiţiile stabilite de lege. 
 În anul 2011 s-au depus un număr de 91 petiţii, înregistrate în „Registrul 
Petiţii”, iar problematica acestora a fost: sesizări privind activitatea asociaţiilor 
de proprietari-8, asistenţa socială-7, administratea fondului agricol-4,  
autorizaţii de construire-9, activitatea comercială a agenţilor economici-2, 
probleme de gospodărie comunală-8, administrarea fondului locativ-14, 
retrocedare imobile conform Legii nr. 10/2001- 9, sesizări legate de patrimoniu 
-7, solicitari privind bugetul local - 2, probleme privind  protecţia civilă-3, 
diverse- 2  şi redirecţionate spre alte instituţii - 16. 
 Cele 91 de petiţii au fost direcţionate spre soluţionare către direcţiile, 
serviciile,  birourile şi  compartimentele de specialitate,  iar  dintre acestea  7 
s-au soluţionat cu depăşirea termenului de răspuns, din vina funcţionarului 
public responsabil cu aplicarea OG nr. 27/2002,  iar la petiţia nr. 78R nu s-a 
soluţionat din cauza problemelor  juridice. Toate celelalte petiţii,  respectiv 83, 
s-au soluţionat în termenul legal de 30 de zile. 
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          Evidenţa înregistrării documentelor s-a realizat atât în registre cât şi 
electronic, prin programul  GoRegistratură şi GoFluxuri (GoPrim) din cadrul 
Sistemului Informatic  Integrat,  etapa I, din cadrul Primăriei Buzău.  
 Pe componenta de Ghişeu Unic s-au primit 107 cereri de la persoane 
fizice sau juridice, care au solicitat  acces la  serviciile publice aferente 
Ghişeului Electronic, prin intermediul unei parole şi a datelor proprii de  
identificare. 
 O altă formă de adresare a cetăţenilor faţă de autorităţile locale, atât 
pentru probleme personale, cât şi ale comunităţii, o reprezintă înscrierea în 
audienţă. Astfel, conducerea instituţiei a acordat, pe parcursul anului 2011, 
următoarele audienţe:  
 - primar                       - dr. ing. Constantin Boşcodeală      106    
 - viceprimar                 - jur.  Ion - Marcel Ciolacu                 13 
 - viceprimar                 - ing. Fănică Bârlă                             17            
 - secretar                     - Ştefan Nedelcu, acordă audienţe permanent.    
 Principalele cereri şi probleme ridicate de cetăţeni, aduse la cunoştinţa 
conducerii instituţiei, s-au referit la: solicitare de locuinţe,  locuri de muncă,  
ajutoare sociale şi sprijin financiar, reconstituire drept  de proprietate Legea 
10/2001, relaţiile cu asociaţiile de proprietari, solicitări legate de concesionări, 
servicii de interes public, reparaţii străzi, autorizaţii de construcţii etc.   
 Analizând această problematică este de reţinut că principalele dificultăţi 
semnalate de cetăţeni sunt de natură socială. Majoritatea acestora au fost 
soluţionate la nivelul primăriei sau a Direcţiei de Asistenţă Socială a 
municipiului  Buzău, s-au reţinut unele puncte de vedere privind serviciile 
furnizate de municipalitate, iar pentru problemele ce nu au intrat în aria de 
competenţe s-a asigurat consilierea cetăţenilor prin îndrumarea acestora spre 
instituţiile cu atribuţii în sfera de interes.  

În anul 2011, la arhiva instituţiei s-au depus, de către serviciile primăriei, 
un număr de 1827 dosare, iar 1054 au fost selecţionate şi scoase din inventar, 
ca urmare a depăşirii termenului de păstrare. 

De asemenea,  în anul 2011 s-au înregistrat 189 de solicitări de 
informaţii sau copii ale documentelor aflate în arhiva instituţiei.  Dintre acestea,  
26 au fost  pentru eliberarea de adeverinţe - vechime pentru foştii salariaţi ai 
CAP „Înfrăţirea”, 57 au fost pentru  adeverinţe ale funcţionarilor  publici,  96 
pentru eliberarea unor copii ale documentelor din arhivă, iar 10 au fost 
redirecţionate către Filiala Buzău  a Arhivelor Naţionale. 
 În perioada 20 – 31 octombrie 2011,  şi la nivelul municipiului Buzău s-a 
desfăşurat Recensământul populaţie şi al locuinţelor. Funcţionarii serviciului 
au fost antrenaţi direct în activitatea de pregătire şi organizare a acestei 
acţiuni. Astfel, s-a realizat selectarea recenzorilor, instruirea acestora cu 
sprijinul Direcţiei judeţene de Statistică Buzău, atribuirea sectoarelor de 
recensământ, inclusiv distribuirea mapelor, formularelor şi a celorlalte 
materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de recenzare. Teritoriul  
municipiului a fost împărţit în 521 sectoare de recensământ, grupate în 73 de 
secţii, iar acestea în 8 circumscripţii urbane. Activitatea de recenzare a fost 
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realizată de  513 recenzori, 73 de recenzori şefi şi 8 responsabili de 
circumscripţii.  

 Referitor la sarcina  de îndrumare şi sprijinire a activităţii  celor 286 de 
asociaţii  de proprietari din municipiul Buzău, serviciul s-a ocupat  de 
soluţionarea sesizărilor  făcute de cetăţeni, în calitatea lor de membri ai 
asociaţiilor de proprietari,  prin  luarea unor măsuri şi îndrumarea conducerii 
asociaţiilor în vederea respectării legii.  Principalele activităţi pentru realizarea 
acestora au fost: îndrumarea proprietarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile 
pe care le au în cadrul asociaţiilor, sprijinirea conducerilor asociaţiilor pentru 
convocarea şi desfăşurarea adunărilor generale cu respectarea prevederilor 
legale, primirea şi evidenţa situaţiei soldurilor elementelor de active şi pasiv 
depuse de asociaţii semestrial, dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de 
proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către proprietari etc. 
 Pentru lunile ianuarie – martie 2011 s-au acordat cetăţenilor municipiului 
Buzău  ajutoare de încălzire pentru energie termică şi  gaze naturale, iar 
această sarcină a fost adusă la îndeplinire de  funcţionarii  publici din cadrul 
serviciului prin constituirea  Comisiei de aplicare a O.U.G. nr.5/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare.  Astfel, s-au aprobat următoarele 
ajutoare: în luna ianuarie 2011, s-au aprobat 4294 ajutoare în sumă de 
415.515,38 lei, în luna februarie 2011 s-au aprobat 4326 ajutoare în valoare 
de 418.528,53 lei, iar în luna martie 2011 au fost în plată 7410 ajutoare în 
sumă de 325.628,77 lei.  

Pentru gaze naturale s-au aprobat următoarele ajutoare: 3814 în luna 
ianuarie  2011, în valoare de  326.247,97 lei, 3842  ajutoare în luna februarie 
2011 în valoare de 348.142,52 lei  şi 3844  ajutoare pentru luna martie 2011 în 
sumă de 504.236,05 lei.   

Pentru iarna  2011-2012 s-a constituit colectivul pentru punerea în 
aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece. Ca urmare,  pentru cetăţenii racordaţi la sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice s-au acordat  următoarele ajutoare: pentru  luna 
noiembrie 2011  s-au aprobat  3918 ajutoare,  în valoare de 244.659,44 lei, iar 
în luna decembrie 2011 au fost în plată 4134  ajutoare în valoare de 
262.344,17 lei.   Contravaloarea acestora  a fost suportată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin intermediul Agenţiei  judeţene de 
Prestaţii Sociale Buzău. 

 
 Compartimentul Autoritate Tutelară 

 
Compartimentul Autoritate Tutelară are atribuţii privitoare la controlul şi 

îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului şi a altor persoane cu diferite 
incapacităţi sau cu discernământul afectat sau abolit. 

Având în vedere modificările legislative produse în cursul anului 2011, 
Compartimentul Autoritate Tutelară şi-a desfăşurat activitatea după cum 
urmează: 



 

 

33 

În perioada 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, când o parte din 
actele administrative emise au fost în conformitate cu Codul familiei, abrogat 
începând cu data de 01 octombrie 2011, dată la care a intrat în vigoare noul 
Cod civil, activitatea Compartimentului Autoritate Tutelară s-a concretizat în 
emiterea următoarelor documente: 

- 366 anchete sociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti 
(cu opinie pentru încredinţarea minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, 
reglementarea programului de vizitare sau stabilirea de legături personale); 
 - 22 anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea 
întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetăţeni care au fost condamnaţi 
şi care au domiciliul pe raza administrativ teritorială a municipiului Buzău;  
       - 19 anchete sociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Buzău în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub 
interdicţie; 
   - 2 anchete sociale în vederea obţinerii aprobării dispensei de vârstă în 
vederea căsătoriei;  
 - 99 dispoziţii curatelă specială sau generală (dezbatere succesiune, 
partaj succesoral, încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă 
sau teren, încuviinţare înstrăinare, reprezentare punere sub interdicţie, 
reprezentare în dosare civile sau penale, încasare pensie şi administrare 
bunuri, declarare pe cale judecătorească a dispariţiei, declarare pe cale 
judecătorească a morţii etc.); 
          - 2 dispoziţii tutelă majori ale persoanelor puse sub interdicţie prin 
hotărâre judecătoarească definitivă şi irevocabilă; 

 - 62 dispoziţii descărcări de gestiune pe anul 2010 a tutorilor; 
          - 15 anchete sociale solicitate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală 
în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului, în conformitate cu  
Legea  nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor; 

Potrivit prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, reprezentanţii compartimentului autorităţii tutelare au 
asistat persoanele vârstnice, la cererea acestora sau la cererea notarului 
public, în faţa notarului public competent, cu ocazia încheierii contractelor de 
vânzare-cumpărare, în vederea apărării intereselor acestora, precum şi 
verificarea sesizărilor privind respectarea clauzelor contractuale. 
 De asemenea, la sesizarea organelor de poliţie, precum şi a instituţiilor 
medicale, reprezentantul autorităţii tutelare a participat la întocmirea 
procesului verbal în cazul copilului găsit sau abandonat şi a propus prin 
dispoziţie emisă de primar, stabilirea numelui şi prenumelui acestuia. 
 Reprezentanţii autorităţii tutelare s-au prezentat la orice ascultare sau 
confruntare a minorilor care nu au împlinit 16 ani, în cazul săvârşirii unor 
infracţiuni de către aceştia, dacă organul de urmărire penală a considerat 
necesar, şi a participat în mod obligatoriu la efectuarea prezentării materialului 
de urmărire penală la Parchet.  
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Pe lângă activităţile de mai sus, având în vedere că în anul 2011 a intrat 
în vigoare un nou Cod civil, Compartimentul Autoritate Tutelară, în perioada 
01 octombrie 2011 – 31 decembrie 2011, a mai desfăşurat următoarele 
activităţi : 

-18 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti 
în vederea institurii tutelei sau curatelei (pentru persoanele majore care deşi 
au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor cauze şi împrejurări prevăzute 
de lege, nu-şi pot apăra interesele personale în mod satisfăcător şi în condiţii 
mulţumitoare sau pentru persoanele majore lipsite de discernământ care nu îşi 
pot numi un reprezentant, pentru minori în vederea dezbaterii succesiunii sau 
în vederea autorizării unor acte de vânzare-cumpărare);  

-38 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti 
(cu propuneri în vederea stabilirii exercitării autorităţii părinteşti şi stabilirea 
domiciliului minorilor în urma desfacerii căsătoriei părinţilor lor). 

Referatele anchetelor sociale sau psihosociale s-au întocmit după 
prezentarea actelor doveditoare pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor de 
judecată şi după constatările făcute de reprezentanţii acestui compartiment în 
urma deplasării în teren, la adresele indicate ale părţilor beneficiare, cu 
menţiunea ca părţile să locuiescă efectiv pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Buzău. 
 

Serviciul  Agricol şi Sanitar-Veterinar 
 
        Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2011 în cadrul Serviciului 
Agricol şi Sanitar-Veterinar se referă la aplicarea şi executarea legilor şi a 
hotărârilor Consiliului Local al municipiului Buzău, cu precădere ale celor din 
domeniul fondului funciar.         
        În anul 2010, dar şi în 2011 procesul de retrocedare a terenurilor 
solicitate prin cerere în baza legilor fondului funciar a fost practic blocat din 
cauza Hotărărârii nr.382/2009, prin care Comisia judeţeană Buzău a dispus ca 
pentru suprafaţa de 155,49 ha să nu se mai întocmească procese verbale de 
punere în posesie. 
        În aceste condiţii, Comisia municipală Buzău pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor, a atacat în instanţă această hotărâre, 
iar instanţa,  prin Sentinţa Civilă nr.8.10/26.10.2011, a dispus anularea  
Hotărărârii nr.382/2009, prin care Comisia judeţeană Buzău a dispus ca 
pentru suprafaţa de 155,49 ha să nu se mai întocmească procese verbale de 
punere în posesie şi reluarea operaţiunilor de punere în posesie prin procese 
verbale. 
       După ce hotărârea instanţei va avea titlu executoriu, procesul de 
retrocedare la nivelul municipiului Buzău va fi reluat, vor fi delimitate în teren 
suprafeţele ce urmează a fi retrocedate, după care se va trece efectiv la 
punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legilor fondului funciar.  
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        În aceste condiţii, la sfârşitul anului 2011, datele privind retrocedarea 
terenurilor agricole, în baza dispoziţiilor legilor fondului funciar, se prezintă 
astfel:  
  Titluri de proprietate completate  -  2.458  
  Titluri de proprietate înregistrate  - 2.446 
  Titluri de proprietate înmânate proprietarilor  -  2.446 
  Titluri de proprietate neridicate  -  12 
        Tot în anul 2011, au fost eliberate adeverinţe necesare proprietarilor de  
terenuri şi/sau de animale, dar şi deţinătorilor de familii de albine, în baza 
cărora, prin programele derulate de către A.P.I.A.Filiala Buzău, au fost 
obţinute finaţări prin: 
     Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”  
     Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” 
     Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 
     Măsura 142 – „Infiinţarea grupurilor de producători” 
     Măsura 212–„Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona 
montană”.  
        Suprafaţa totală agricolă la nivelul municipiului Buzău, pe categorii de 
folosinţă, se prezintă astfel:  
1. Teren arabil  ha, din care:            -  6.727,7157 ha 
           Teren arabil irigat              -  1.269,2810 ha 
2. Păşuni naturale                              -     695,8928 ha 
3. Fâneţe naturale                                   -     106,0800 ha 
4. Vii hibride                                            -       54,9522 ha   
5. Livezi,pomi,pepiniere, arbuşti fructiferi -     146,0000 ha 
6. Curţi clădiri                                          -     116,8971 ha 
7. Alte terenuri în intravilan                       -    114,9572 ha 
     Total teren municipiul Buzău     7.961,8826 ha. 
      O altă activitate specifică serviciului se referă la completarea şi ţinerea la 
zi a  registrelor agricole. 
       Au fost completate un număr de 49 de registre agricole, însumând 3.014 
poziţii, din care 2.411 poziţii ale gospodăriilor cu domiciliul în localitate, 505 
poziţii ale gospodăriilor cu domiciliul în alte localităţi –străinaşi- şi 98 poziţii ale 
persoanelor juridice. 
        S-a ţinut evidenţa la zi a registrelor agricole, referitoare la mişcărilor de 
terenuri intervenite pe parcursul anului 2011, referitoare la: ieşiri din 
indiviziune, certificate de moştenitori; acte de partaj voluntar, sentinţe civile, 
contracte de vânzare-cumpărare.  
        În anul anul 2011, au fost completate şi eliberate un număr de 204 
certificate de producător în  vederea comercializării produselor  agricole în 
pieţe, târguri  şi  oboare, pentru care  s-a făcut verificarea în teren, atât a 
existenţei suprafeţelor declarate pentru fiecare cultură în parte, dar şi o 
estimare a producţiilor obţinute la unitatea de suprafaţă.  
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Serviciul  Juridic  şi Contencios  Administrativ 
 

 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a desfăşurat în anul 
2011 o activitate complexă, ce a constat în: reprezentarea autorităţilor 
administraţiei publice în instanţă, redactarea de întâmpinări, concluzii scrise, 
formularea de obiecţiuni şi/sau de  obiective expertize, promovarea de căi 
ordinare şi/sau extraordinare de atac,  formularea de cereri reconvenţionale, 
redactarea de dispoziţii cu referate pe Legea nr. 10/2001, pregătirea de 
dosare pentru înaintare Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, 
adrese şi răspunsuri diverse, asigurarea muncii de secretariat pentru diverse 
comisii ale Consiliului local al municipiului Buzău (consemnare dezbateri şi 
audienţe ale comisiilor), consiliere de specialitate, vizarea pentru legalitate a 
contractelor şi a altor acte, care au angajat răspunderea patrimonială a 
municipiului, colaborarea cu compartimentele de specialitate la elaborarea 
proiectelor de hotarâri de consiliu local, participarea în diverse comisii de 
licitaţii, participarea la medierea diverselor litigii purtate între autoritatea 
publică locală şi terţe persoane. 

 În total, a fost asigurată reprezentarea în 685  cauze, structurate după 
cum urmează: 70 cauze pe Legea nr. 10/2001, 46 acţiuni în constatare, 16 
cauze pe Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 37 plângeri 
contravenţionale, 6 acţiuni în revendicare, 9 acţiuni în pretenţii, 10 acţiuni pe 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (anulări acte administrative, 
altele decât hotărârile de consiliu local), 417 cauze pe Legea nr. 7/1996 
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară (plângeri împotriva încheierilor de 
carte funciară), 15 cereri în constatarea nulităţii absolute,  7 cereri în anularea 
de hotărâri ale Consiliului local al municipiului Buzău, 6 cereri pe obligaţia de a 
face, 9 uzucapiuni, 37 cauze avînd ca obiect alte cereri (rectificare acte de 
stare civilă, înregistrări tardive ale naşterii etc.). De asemenea, au fost 
pregătite 55 de dosare pentru înaintare către Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, au fost întocmite 65 dispoziţii cu referate pe Legea 
nr. 10/2001 şi 383 de alte documente ( adrese, borderouri, cereri diverse, 
răspunsuri la petiţii diverse). Au fost, totodată, soluţionate toate petiţiile 
adresate serviciului juridic. 
 



 

 

37 

 
III. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

  
 

Dreptul la identitate al tuturor cetăţenilor şi de egalitate în faţa legii şi a 
instituţiilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, este una din cerinţele 
fundamentale ale existenţei unui stat de drept. Fără o identitate certă, probată 
cu certificatele de stare civilă şi actele de identitate, dreptul fundamental la 
identitate devine iluzoriu, revenind instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu 
obligaţiile prevăzute de lege pentru a sprijini toate persoanele în scopul 
obţinerii de documente oficiale care să le servească la obţinerea tuturor 
drepturilor conferite de legislaţia românească în vigoare. Un rol deosebit în 
acest sens revine Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, organizate în conformitate cu prevederile O.G.84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor.  
 Pentru municipiul Buzău şi 28 de localităţi arondate pe linie de evidenţă 
a persoanelor, activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor se 
desfăşoară de către Direcţia de evidenţă a persoanelor, înfiinţată la data de 
01.01.2005 în subordinea Consiliului local al municipiului Buzău. 
 Activitatea de stare civilă are la bază Legea 119/1996 R, privind actele 
de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 64/2011, pentru 
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie 
de stare civilă, Codul civil, aprobat prin Legea 287/2009, republicat în 2011, 
Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, O.G. 41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, circularele, instrucţiunile, radiogramele şi îndrumările Direcţiei 
pentru evidenţa persoanelor şi a administrării bazelor de date. 
 Fiind  îndreptată în sensul satisfacerii cerinţelor cetăţeanului şi având la 
bază principiile enunţate de codul de conduită al funcţionarilor publici, aprobat 
de Legea nr.7/2004, precum şi prevederile H.G.1723 din 2004 privind 
aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea 
de relaţii cu publicul, activitatea Serviciului de stare civilă din cadrul DEP 
Buzău s-a concentrat în direcţia prestării unui serviciu public de calitate către 
cetăţeni, servirii acestora în condiţii civilizate, diminuării, pe cât posibil, a 
timpilor de aşteptare la ghişeu şi eliberarea documentelor de stare civilă 
solicitate într-un timp cât mai scurt, cu excepţia celebrării căsătoriei, care nu 
se poate încheia decât la expirarea celor 10 zile prevăzute de lege. 
 La finalul anului 2011 se poate constata faptul că Serviciul de stare 
civilă al Municipiului Buzău a înregistrat un mare volum de activitate, fiind 
înregistrate un număr total de 11300 de cereri referitoare la toate categoriile  
de solicitări ale cetăţenilor. În privinţa celor trei categorii de acte de stare 
civilă, se poate observa faptul că s-au întocmit un număr total de 5085 de 
acte, din care 2869 acte de naştere, 726 acte de căsătorie şi 1490 acte 
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deces.Aşa cum este cunoscut, rigoarea activităţii de stare civilă există doar 
dacă se operează în timp util, pe marginea actelor de stare civilă, menţiunile 
intervenite în starea civilă a persoanelor, într-o exprimare plastică, menţiunile 
fiind oglinda stării civile. Aceste menţiuni au fost operate  în registrul 
exemplarul 1 şi comunicate pentru a fi operate în registrul exemplarul 2.De 
asemenea, menţiunile primite din alte localităţi au fost înregistrate şi operate 
în registrele de stare civilă exemplarul 1 şi comunicate Serviciului de Stare 
Civilă din cadrul Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanei, pentru a se 
efectua operaţiunile necesare şi în registrul de stare civilă exemplarul 2. 

Cu ocazia declarării şi a înregistrării naşterii, s-au atribuit un număr total 
de 2843 de coduri numerice personale din listele precalculate corespunzător 
naşterilor înregistrate, cu respectarea strictă a prevederilor normelor 
metodologice, efectuându-se comunicările corespunzătoare la Biroul de 
evidenţă persoane şi Direcţia Judeţeană de Statistică  Buzău. 

După întocmirea actelor de deces şi eliberarea certificatelor de deces, 
actele de identitate ale decedaţilor s-au trimis în termenul legal de 10 zile la 
Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul DEP Buzău, în scopul efectuării 
menţiunilor corespunzătoare în baza informatizată de date. 
          Cu prilejul anumitor modificări survenite în statutul civil al persoanelor 
sau în situaţia copiilor decedaţi sub 14 ani s-a procedat la întocmirea 
comunicărilor de modificări, făcându-se cunoscute biroului de Evidenţă 
Persoane pentru operare.  

S-au primit şi operat, de la instanţele judecătoreşti, 527 hotărâri rămase 
definitive şi irevocabile din care 350 pronunţate în acţiuni de divorţ, 84 
pronunţate în acţiuni de tăgada paternităţii şi 93 acţiuni de stabilirea filiaţiei. 

În baza declaraţiilor notariale de recunoaştere a paternităţii, care ni s-au 
comunicat, s-au efectuat 153 de menţiuni pe marginea actelor de naştere ale 
copiilor recunoscuţi, după operare eliberându-se şi certificatele de naştere 
nou întocmite. 

Erorile din conţinutul actelor de stare civilă aflate în păstrare s-au 
îndreptat prin procedura administrativă a rectificării, în baza dispoziţiei 
primarului , fiind operate pe marginea actelor de stare civilă 40 de dispoziţii , 
eliberându-se totodată şi certificatele de stare civilă. 

Un număr  total de 21 de cetăţeni au solicitat schimbarea numelui sau a 
prenumelui pe cale administrativă, în baza documentaţiilor depuse la dosar, a 
verificărilor de specialitate şi, în final, a dispoziţiei preşedintelui consiliului 
judeţean, fiind operate dispoziţiile pe marginea actelor de stare civilă şi 
eliberate certificatele corespunzătoare. 

Potrivit prevederilor Legii 119/1996 R, cetăţenii români aflaţi în 
străinătatate, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară, sunt obligaţi să 
solicite transcrierea în registrele de stare civilă române  a certificatelor de 
stare civilă procurate de la autorităţile administrative de stare civilă 
competente din străinătate.În cursul anului 2011, s-au transcris un număr de 
193 de acte de stare civilă, din care 157 acte de naştere, 31 de acte de 
căsătorie şi 6 acte de deces. Din cele 2869 acte de naştere, 24 sunt acte 
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care privesc  adopţii naţionale, întocmite în temeiul sentinţelor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile pronunţate de tribunal. În toate aceste  situaţii s-au 
operat menţiunile prevăzute de lege pe actele de stare civilă, concomitent cu 
întocmirea comunicărilor de menţiuni şi trimiterea acestora pentru a fi operate 
în registrul exemplarul II sau, după caz, exemplarul I. 

Ca urmare a înregistrărilor făcute în actele de deces, în 1534 cazuri  s-a 
întocmit anexa 24, care a fost înaintată notarului public în vederea deschiderii 
procedurii succesorale. 

În cursul anului 2011, la solicitarea cetăţenilor care şi-au pierdut, 
deteriorat, li s-a furat sau au dorit preschimbarea vechilor certificate de stare 
civilă, s-au eliberat un număr de 2354 certificate de naştere, 365 de certificate 
de căsătorie şi 292 certificate de deces. 

Potrivit noilor atribuţii care conferă şi ofiţerului de stare civilă dreptul de 
a desface pe cale administrativă căsătoria, în cazul în care nu au rezultat 
copii minori, s-au primit şi soluţionat 32 de cereri, eliberându-se certificatele 
de divorţ corespunzătoare. 

De asemenea, în baza comunicării certificatelor de divorţ emise de 
notarii publici sau alte servicii de stare civilă din ţară, s-au operat pe marginea 
actelor de căsătorie un număr total de 59 de menţiuni de divorţ. 
 Actele de identitate au o importanţă deosebită pentru orice persoană, 
acestea făcând dovada cetăţeniei, identităţii, domiciliului sau reşedinţei 
persoanelor fizice, în lipsa lor cetăţenii neputând să-şi valorifice drepturile şi 
interese legitime prevăzute de lege. 
 Activitatea de evidenţă a persoanelor a fost efectuată în temeiul 
prevederilor legale în materie, respectiv OUG 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată 
prin Legea 290/2005, a H.G. 1375/2006 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 
domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi a 
circularelor , instrucţiunilor, radiogramelor şi a precizărilor primite de la 
Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date 
Bucureşti. 

Pentru a combate birocraţia şi a oferi cetăţenilor posibilitatea de a 
solicita şi obţine în timp util un act de identitate, s-au implementat măsurile 
trasate în H.G. nr.1723 din 2004 privind aprobarea Programului de măsuri 
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cetăţenii 
putând depune actele necesare 8 ore pe zi , neîntrerupt, într-o zi pe 
săptămână oferind servicii până la orele 18.30. 
 Ca urmare a activităţii de lucru cu publicul desfăşurate, în cursul anului 
2011 au fost eliberate un număr total de 24859 cărţi de identitate pentru 
cetăţenii cu domiciliul în Municipiul Buzău şi cele 28 de localităţi arondate 
Direcţiei de evidenţă a persoanelor Buzău. 
 Din cele 24.859 persoane care au solicitat şi au obţinut o nouă carte de 
identitate în cursul anului 2011, 3627 şi-au schimbat vechiul act de identitate 
ca urmare a schimbării domiciliului, 2954 au solicitat la împlinirea vârstei de 
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14 ani eliberarea primului act de identitate, 7789 de persoane au avut expirat 
vechiul act de identitate, 2115 de cetăţeni au solicitat obţinerea unui nou act 
de identitate ca urmare a pierderii, 1952 cetăţeni au solicitat schimbarea 
vechiului act de identitate datorită modificării numelui de familie prin căsătorie 
şi 6422  cetăţeni şi-au preschimbat vechile buletine de identitate deteriorate 
în cărţi de identitate noi. 
 În cursul anului 2011 s-au aplicat un număr total de 1235 de vize de 
reşedinţă pentru locuitorii din Municipiul Buzău ( şi cele 28 de localităţi 
arondate) care au dorit să-şi stabilească temporar reşedinţa într-o altă 
localitate decât cea de domiciliu. 
 Pentru un număr total de 956 de persoane s-au eliberat cărţi de 
identitate provizorii, datorită faptului că cetăţenii nu au putut prezenta toate 
actele necesare eliberării unei cărţi de identitate, în conformitate cu 
prevederile legale în materie. 
 S-au eliberat un număr de 47 cărţi de identitate pentru cetăţenii care au 
dobândit pentru prima dată cetăţenia română sau şi-au (re)stabilit domiciliul 
pe raza de competenţă. 
 Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor aflaţi în localităţile  îndepărtate s-au 
organizat, în colaborare cu primăriile localităţilor şi cu sprijinul poliţiştilor de 
ordine publică,  un număr de 16 deplasări cu staţia mobilă de preluat imagini, 
punându-se în legalitate un număr de 824 de cetăţeni care aveau actele de 
identitate expirate, deteriorate sau pierdute. 
 În cursul anului 2011 s-au preluat în baza de date locală un număr total 
de 2566 de comunicări de naştere transmise de serviciul de stare civilă din 
cadrul Direcţiei de evidenţă a persoanelor Buzău, precum şi de către 
compartimentele de stare civilă organizate în cadrul celor 28 de localităţi 
arondate pe linia evidenţei persoanelor . 
 În baza comunicărilor transmise s-au operat în baza de date locală un 
număr total de 3477 de menţiuni de deces, acestea având o importanţă 
deosebită pentru coerenţa şi rigoarea  bazei de date locală. 
 În situaţiile în care au existat suspiciuni cu privire la identitatea 
persoanelor, pentru a se preveni eliberarea unor acte de identitate altor 
persoane, s-au solicitat verificări prin organele poliţiei de ordine publică, 
acesta fiind unul dintre motivele care au dus la prelungirea termenului de 
eliberare a actelor de identitate până la 30 de zile de la solicitare. 
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IV.      DIRECŢIA DE URBANISM, AUTORIZARE, CADASTRU, 

ADMINISTRARE PATRIMONIU,FOND LOCATIV, TRANSPORTURI 
LOCALE 

 
 

Serviciul  Urbanism şi Dezvoltare Urbană 
 
        Serviciul Urbanism si Dezvoltare Urbana a avut ca misiune aplicarea 
strategiei impuse de planurile urbanistice aprobate, urmărind asigurarea unei 
dezvoltări moderne a municipiului Buzau şi respectarea legislaţiei referitoare 
la acestea, asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de 
urbanism. 
          De asemenea, în anul 2011 activitatea Serviciului Urbanism şi 
Dezvoltare Urbană s-a axat pe monitorizarea activităţii de construcţie în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, incluzând şi preocupări 
referitoare la protecţia monumentelor istorice şi a monumentelor naturii cât şi 
preocupări privind verificarea documentaţiilor, participarea în plenul  Comisiei 
Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, elaborarea şi emiterea 
avizelor pentru documentaţiile de urbanism (planurile urbanistice de detaliu şi 
planurile urbanistice zonale). 
          Prin HCL nr.24/24.02.2011, s-au aprobat unele precizări la 
Regulamentul general de urbanism aferent Planului Urbanistic General 
aprobat prin HCL nr.235/2009, având ca beneficiar Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, iar prin HCL nr. 66/28.04.2011, s-a aprobat  
“Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului  şi de urbanism”.   
          Au fost elaborate proiecte de hotarâre pentru documentaţii de urbanism 
şi amenajarea  teritoriului la nivelul Planurilor Urbanistice Zonale  şi Planurilor  
Urbanistice de Detaliu, dupa cum urmeaza:   

Plan Urbanism Zonal(PUZ):  
- S.C “MAT  CORD BIOMEDICA” S.R.L Buzău, a solicitat PUZ- «  B-dul 

N. Titulescu, nr.11, municipiul Buzau, şi a fost aprobat prin HCLM nr. 
67/28.04.2011 ; 
 - S.C “N&HE COMMERCE” S.R.L, Buzau a solicitat PUZ «  tarlaua 57, 
parcela 951,  extravilan municipiul Buzau- panouri fotovoltaice, şi a fost 
aprobat prin HCLM nr. 131/25.08.2011 ; 
 - S.C “ROL  CAR  MOTORS” S.R.L ,Buzau a solicitat PUZ «  Zona DN 
2B ,Km 9+523-km 9+563, municipiul Buzau, şi a fost aprobat prin HCLM nr. 
146/29.09.2011; 
 - DOROJAN  VIOREL SI IULIA, Buzau a solicitat PUZ« Zona Chiristigii, 
municipiul  Buzau HCLM nr. 177/24.11.2011. 

 Plan Urbanism de Detaliu (PUD):  
- S.C “SOMACO GRUP PREFABRICATE“ S.R.L  BUCURESTI a 

solicitat PUD în str. Transilvaniei nr.425, Buzau.( Construire staţie de 
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preparat  betoane tip Stetter HN2 cu anexe), şi a fost aprobat prin HCLM nr. 
68/28.04.2011. 
 S-au acordat avize prealabile de oportunitate şi documentaţii de 
urbanism prezentate şi aprobate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului 
pentru: 
- S.C. "N&HE COMMERCE" S.R.L. Buzau: aviz de oportunitate pentru  
“Amplasare panouri fotovoltaice” în extravilanul municipiului Buzau, tarlaua 
57, parcela 95; 
- S.C. “MAT CORD BIOMEDICA” S.R.L: C.U. - solicitare construire –
CENTRU MEDICAL  - B-dul N. Titulescu, nr. 11, Buzau ,pentru obtinerea 
avizului de oportunitate; 
- Dorojan Valeriu - Studiu de Fundamentare pentru obtinerea Avizului de 
oportunitate– in vederea construirii –CENTRU MEDICAL  - Str. Chiristigii nr.1 
Bis, Buzau; 
- S.C. ”MGM REALVIS” S.R.L., Buzau  pentru: Studiu de Fundamentare 
pentru obţinerea Avizului de oportunitate– în vederea construirii –FERMA  
CRESTERE  PUI  - DN 2B, km 9+270 –km 9+527, Buzau; 
- S.C. ”AFIFLOR FARM” S,R.L, Buzau : Studiu de Fundamentare pentru 
obtinerea Avizului de oportunitate– în vederea construirii –FERMA  
CRESTERE  PUI  - tarlaua 38 , Extravilan municipiul  Buzau. 

De asemeanea, s-a efectuat controlul în teren şi s-au eliberat un număr 
de 768 certificate de urbanism, ca urmare a cererilor depuse de persoane 
fizice şi juridice. Cererile au avut ca obiect investiţii diverse : spaţii de 
producţie, locuinţe individuale şi colective, spaţii comerciale, prestări servicii, 
construcţii provizorii, panouri publicitare etc.                   
       De asemenea, s-au facut cercetări în teren şi s-au soluţionat un număr 
de 55 sesizări.               

 
 
Serviciului Autorizare în Construcţii 

  
Serviciul Autorizare în Construcţii îşi desfăşoară activitatea în baza 

Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi a Ordinului nr.839/2009 referitor la Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991. Serviciul a avut printre atribuţii si controlul si 
disciplina în construcţii pană la 1.04.2011, când, potrivit Legii 155/2010 şi 
H.G.1332/2010 a fost înfiinţată Poliţia Locala care a preluat aceste atribuţii 
prin compartimentul nou creat. 
         În perioada sus amintită, Serviciul Autorizare în Construcţii a eliberat un 
număr de 274 autorizaţii de construire, repartizate astfel: 
Parte construcţii:  
 1. Locuinţe colective – blocuri noi - 2 buc. 
 2. Modificări locuinţe colective - 22 buc. din care:  

- Refaţadizări - 5 
- Recompartimentări - 4 
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- Consolidări - 1 
- Construcţii balcon – 12. 

3. Locuinţe individuale - 99 buc. din care:  
-  Locuinţe parter - 3 
-  Locuinţe P+1 - 53 
-  Locuinţe P+n - 5 
-  Extindere locuinţe - 23 
-  Anexe gospodăreşti – 4 
-  Garaje - 4 

 -  Modificări/Consolidări/Refuncţionalizări - 7 
4. Construcţii pentru instituţii publice şi servicii - 39 buc. din care: 

- Construcţii pentru sănătate - 3 
- Construcţii pentru comerţ - 25 
- Construcţii pentru servicii - 6 
- Construcţii pentru recreere - 1 
- Construcţii pentru finanţe - 1 
- Construcţii pentru cultură - 1 
- Construcţii pentru culte - 2 

5. Construcţii pentru industrie - construcţii speciale - 19 buc. din care: 
- Construcţii industriale - 16 
- Construcţii pentru depozitare - 2 
- Construcţii pentru transporturi - 1 

6. Construcţii provizorii amplasate pe domeniul public - 16 buc. din care: 
- Chioşcuri şi tonete - 2 
- Panouri afişaj - 10 
- Firme şi reclame - 4 

7. Construcţii provizorii amplasate pe domeniul privat - 3 buc. din care: 
- Chioşcuri şi tonete - 3 

Parte instalaţii: 
1. Branşamente   - 59 buc din care: 

- Branşament gaze naturale - 49 
- Branşament apă potabilă - 7 
- Branşament electric - 3 

2. Racord canalizare - 4 
3. Înfiinţare reţea electrică - 1 buc  
4. Extindere reţele - 9 buc, din care: 

- Extindere reţea apă potabilă – 2 
- Extindere reţea gaze -6 
- Extindere reţea telefonie -1 

5. Reparaţie capitală  reţea electrică - 2 
şi un număr de 60 autorizaţii de desfiinţare. 

Valoare totală taxă de autorizaţie de construire – 276.628,16 lei; 
Valoare totală taxă autorizaţie de desfiinţare – 4.363 lei. 
S-au primit un număr de 346 sesizări care au fost verificate şi rezolvate 

conform legislaţiei în termenul legal. În urma controlului efectuat în teren s-au 
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depistat şi cazuri de indisciplină în construcţii (încălcarea prevederilor 
autorizaţiei de construire, lucrări de construire neautorizate), care au fost 
sancţionate conform legislaţiei în vigoare, valoarea totală a celor 6 amenzi 
aplicate ridicându-se la suma de 6000 lei.  
         Cazuri de indisciplină în construcţii sancţionate şi neîncadrate în 
termenele dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, transmise biroului juridic şi de contencios administrativ în 
vederea sesizării instanţelor judecătoreşti – 4 cazuri.    
 

Serviciul Evidenţă şi Administrare Patrimoniu,  Licitaţii 
 

În anul 2011, Serviciul Evidenţă şi Administrare Patrimoniu,  Licitaţii s-a 
ocupat de  asigurarea evidenţei domeniului public al municipiului Buzău, de 
concesionarea bunurilor din domeniul public, de utilizarea terenurilor din 
domeniul public pentru activităţi comerciale, de utilizarea domeniului public 
pentru activităţi de reclamă ale operatorilor autorizaţi etc., precum şi de 
administrarea domeniului privat al municipiului Buzău. 

Privind evidenţa domeniului public s-a asigurat : 
-  evidenţa bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului;  
- efectuarea modificărilor ce au survenit în structura domeniului public al 
municipiului, în urma aplicării dispoziţiilor emise la nivel central sau de 
consiliul local; 
- inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public.  

S-au elaborat propuneri privind politici de administrare a domeniului 
public al municipiului, în colaborare cu alte compartimente, conform 
directivelor stabilite de executivul primăriei sau consiliul local. 

S-a întocmit şi actualizat evidenţa de schimburi imobile, exproprieri 
pentru cauză publică, în colaborare cu alte compartimente cu atribuţiuni în 
materie. Se asigură evidenţa bunurilor transmise în folosinţă gratuită şi se fac 
propuneri pentru mărirea patrimoniului imobiliar (terenuri şi clădiri). 

În domeniul concesionărilor bunurilor din domeniul public s-a avut în 
vedere:  

- analiza documentaţiilor necesare fundamentării deciziilor privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului; 

- documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor şi a asigurat 
îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru desfăşurarea în condiţii 
legale a acestora; 

- caietele de sarcini şi contracte de concesiune pentru îndeplinirea 
dispoziţiilor din hotărârile consiliului local privind concesionarea bunurilor din 
domeniul public. 

În anul 2011 s-a asigurat evidenţa contractelor de concesiune şi s-a 
urmărit îndeplinirea prevederilor contractuale, în colaborare cu alte 
compartimente abilitate, prin verificări periodice. S-au făcut propuneri pentru 
modificarea clauzelor contractuale, rezilierea acestora şi alte propuneri 
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referitoare la derularea contractelor, ca urmare a verificărilor şi constatărilor 
din teren.  

În domeniul utilizării terenurilor din domeniul public pentru activităţi 
comerciale s-au întocmit acordurile de folosire a locului public, avându-se în 
vedere prevederile legale în domeniu: 

 acorduri organizare şantier;  

 acorduri chioşcuri, măsuţe, tarabe etc; 

 acorduri garaje; 

 acorduri panouri publicitare, bannere etc; 

 acorduri tarabe mărţişoare; 

 acorduri terase sezoniere; 

 acorduri acces separat; 

 acorduri rampe acces; 

 acorduri tarabe sărbători iarnă. 
A asigurat evidenţa informatizată a amplasamentelor repartizate 

agenţilor economici şi a verificat periodic modul de respectare a prevederilor 
contractuale, întocmind propuneri de remediere a situaţiilor de încălcare a 
acestora.  

Referitor la utilizarea domeniului public pentru activităţi de reclamă ale 
operatorilor autorizaţi, s-au realizat următoarele: s-a ţinut o evidenţă 
informatizată a contractelor încheiate cu operatorii de reclamă, s-a urmărit 
modul de îndeplinire a prevederilor contractuale şi s-au elaborat propuneri 
pentru remedierea situaţiilor de încălcare a acestora. 

În domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă: 

- a făcut propuneri privind repartizarea spaţiilor către partide politice, 
O.N.G. etc., la solicitarea acestora şi în funcţie de disponibilul comunicat de 
Serviciul Administrare Fond Locativ; 

- a întocmit contractele de închiriere împrumut de folosinţă; 
- a verificat periodic dacă spaţiile atribuite spre folosinţă gratuită sunt 

utilizate în scopul pentru care au fost solicitate. 
În domeniul parteneriatului public – privat, pentru execuţia unor 

obiective de interes public local s-a elaborat, în colaborare cu alte 
compartimente abilitate, documentaţia necesară promovării proiectelor de 
parteneriat şi s-a  asigurat consultanţă de specialitate. 

Pentru administrarea domeniului privat al municipiului Buzău s-a 
asigurat, atât evidenţa domeniului privat, cât şi concesionare sau închirierea 
bunurilor din domeniul privat pentru activităţi economice. 

Astfel, serviciul a făcut propuneri pentru mărirea patrimoniului (achiziţii, 
parteneriate, donaţii, cumpărări imobile cu destinaţia de locuinţe sociale) 
având la bază strategia Consiliului Local în acest domeniu. A elaborat, în 
colaborare cu alte compartimente abilitate, documentaţiile necesare 
fundamentării proiectelor de tranzacţii cu bunuri imobiliare din domeniul 
privat. A asigurat evidenţa bunurilor transmise în folosinţă gratuită. 
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         Referitor la concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul privat, 
pentru activităţi economice, s-a asigurat evidenţa operaţiunilor de închiriere 
sau concesionare a bunurilor din proprietatea municipiului şi s-au  elaborat 
propuneri pentru concesionarea terenurilor, pentru cazurile în care utilizatorul 
nu face dovada unui titlu legal de posesie a terenului. 

Pentru desfăşurarea licitaţiilor s-au întocmit documentaţiile necesare şi 
s-a asigurat organizarea licitaţiilor, a caietului de sarcini, contractul şi 
procesul verbal de predare-primire privind perfectarea concesiunilor sau 
închirierilor şi s-a predat imobilul în prezenţa beneficiarului şi a proiectantului 
acestuia 

Totodată, serviciul a verificat modul de respectare a clauzelor 
contractelor de concesiune încheiate şi a propus măsuri legale în cazul 
nerespectării acestora. 

Propune spre aprobare nivelul redevenţei minime în funcţie de zona de 
încadrare a terenului, diferenţiat, după destinaţia terenului. 

Pe parcursul întregului an s-au soluţionat diverse cereri având ca 
obiect: eliberarea de  adeverinţe, punerea în aplicare a prevederilor art. 36 
din Legea nr.18/1991 privind rezolvarea juridică a terenurilor atribuite în 
folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora ca efect al 
preluării terenurilor aferente construcţiilor conform dispoziţiilor art. 30 din 
Legea nr.58/1974, restituirea de taxe de participare la licitaţie,  rezilieri 
contracte,  renunţări acorduri teren,  adrese pentru cărţile funciare,  copii 
documentaţii, solicitări scoateri la licitaţie, sesizări asupra unor amplasamente 
ilegale,  cereri de renegociere contracte,  preluări contracte etc. 
 

Birou Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, GIS 
 

În anul 2011 Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, GIS s-a ocupat 
de aducerea la îndeplinire a următoarelor sarcini : 

- s-au întocmit 53 procese-verbale  prin care s-au verificat documentaţiile 
cadastrale prin care se solicită recunoaşterea vecinătăţilor imobilelor 
proprietate privată cu domeniul public sau privat al municipiului Buzău;  

- s-a urmărit modul de implementare a lucrării cadastrului imobiliar-
edilitar al municipiului Buzău, aflat în derulare; 

- s-au furnizat datele, în format digital, serviciilor din cadrul Primăriei 
Municipiului Buzău, cu privire la situaţia cadastrală a bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Buzău; 

- s-au actualizat datele privind întocmirea planurilor şi hărţilor municipiului 
Buzău: evidenţierea pe harta municipiului Buzău a numerelor tuturor 
blocurilor de locuinţe, demararea întocmirii nomenclatorului stradal al 
municipiului atât grafic, cât şi scriptic; 

- s-a identificat pe teren şi s-a marcat pe suportul  topografic  spaţiile 
verzi din municipiul Buzău, în vederea întocmirii Registrului Spaţiilor 
Verzi lucrare care s-a  finalizat în luna decembrie 2011; 
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- s-a urmărit respectarea limitelor de expropriere la întocmirea 
documentaţiilor tehnice cadastrale necesare intabulării proprietăţilor 
private în cărţile funciare de pe raza municipiului Buzău; 

- s-au eliberat 23 adeverinţe referitoare la situaţia unor terenuri existente 
în intravilanul sau extravilanul municipiului, conform PUG; 

- s-au eliberat 122 de certificate de nomenclatură stradală şi adresă; 
- au fost redactate 13 adrese prin registratură la diversele solicitări ce 

privesc activitatea biroului; 
- s-a urmărit modul de derulare a programului GIS pentru municipiul 

Buzău; 
- s-au întocmit hotărâri de consiliu pentru atribuirea a 4 denumiri unor 

artere de circulaţie din municipiu; 
- s-a asigurat obţinerea a 140 de avize pentru 28 de documentaţii 

depuse în vederea  obţinerii autorizaţiilor de construire; 
- nominalizarea, împreună cu avizatorii, a avizelor pentru 477 

documentaţii pentru certificatele de urbanism; 
- s-au înaintat 49 de liste cu avize către Serviciul Urbanism şi Dezvoltare 

Urbană; 
- s-au obţinut informaţiile privind traseele reţelelor de utilitate publică pe 

domeniul public pentru 6 documentaţii înaintate de către Comisia de 
aplicare a Legii 10/2001; 

- bornarea limitei intravilanului municipiului, conform PUG Buzău; 
- s-au furnizat informaţii privind situaţia terenurilor expropriate, conform 

decretelor de expropriere; 
- s-au identificat  titularii terenurilor din zona forajelor de captare a apei 

subterane, necesară consumului populatiei; 
- pentru buna desfăşurare a Recensământului populaţiei şi al locuinţelor 

s-a corectat evidenţa existentă şi s-a pus la dispoziţia Comisiei Tehnice 
de Recensământ hărţile care au stat la baza sectorizării municipiului, 
implicarea efectivă în această activitate fiind atât în teren cât şi tehnic.  

 
 

Biroul Comerţ şi Transporturi Locale 
  

     În conformitate cu prevederile  art.268 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi cu Dispoziţia Primarului municipiului Buzău nr.626/2010, pe 
parcursul anului 2011 au fost emise 54 autorizaţii privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie  publică. Pentru obţinerea acestor autorizaţii, agenţii 
economici care deţin unităţi de alimentaţie publică de tip bar sau restaurant  ( 
cod caen 5610 si 5630) pe teritoriul municipiului Buzău, trebuie să depună 
documentaţia  completă stipulată  în  Dispoziţia nr 626/2010. Ulterior, comisia 
constituită în acest scop, verifică pe teren veridicitatea numărului de locuri 
declarat pe proprie răspundere de reprezentantul firmei, precum şi 
respectarea condiţiilor şi normelor de comerţ şi igienico-sanitare prevăzute  
de legislaţia în vigoare . 
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           În vederea eradicării  fenomenului de comercializare a produselor 
etnobotanice, care a luat amploare mai ales în rândul tineretului, fiind un real 
pericol pentru sănătatea şi integritatea populaţiei, s-a urmărit  permanent 
aplicarea prevederilor  Hotărâririi  Consiliului Local nr. 208/2010 privind 
interzicerea introducerii pe piaţa buzoiană a unor plante, produse vegetale 
şi/sau preparate asimilate acestora cu proprietăţi stupefiante sau psihotrope. 

În ceea ce priveşte activitatea de transport local, biroul este autorizat de 
către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007.  

   Astfel,  biroul emite autorizaţii, coordonează şi controlează  activitatea 
de transport public local de călători prin servicii regulate pe bază de grafic şi 
transportul local în regim de taximetrie şi  închiriere. 

Pe raza municipiului Buzău funcţionează societatea “TRANS-BUS“  SA, 
care efectuează transport public de călători cu 30 de  autobuze şi un număr 
de 53 operatori privaţi care efectuează transport de călători cu 105 
microbuze, pe cele nouă trasee aprobate, conform graficelor de circulaţie. 

  Autorizaţiile operatorilor care efectuează  acest transport se vizează 
trimestrial. 

Societatea “TRANSBUS “SA a obţinut prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.199/30.08.2007, contractul de delegare a gestiunii prin concesionare 
directă  a serviciului de transport public local prin curse regulate cu autobuze 
pentru o perioadă de şase ani. 

În activitatea de control,  în acest sector, se urmăreşte : 

 respectarea traseelor aprobate; 

 respectarea graficelor de circulaţie; 

 existenţa şi vizarea autorizaţiilor de traseu; 

 existenţa şi vizarea în termen a licenţelor de transport şi a copiilor 
conforme ale acestora; 

 existenţa asigurărilor de răspundere civilă şi a celor pentru 
călători şi bagaje, conform prevederilor legale; 

 respectarea normelor de conduită  ale conducătorilor auto; 

 existenţa însemnelor şi indicativelor prevăzute de legislaţie pentru 
mijloacele de transport ; 

 respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte folosirea de forţa 
de muncă calificată (conducători auto cu atestate în transportul de 
călători ). 
În cadrul activităţii de taximetrie, reglementată  prin Legea nr.38/2003, 

modificată şi completată  prin Legea nr.265/2007 şi Hotărârea Consiliului 
Local nr.72/2008, la nivelul municipiului Buzău  funcţionează un număr de 
cinci sute de autoturisme taxi şi şapte  dispecerate.  Fiecare dispecerat este 
autorizat la înfiinţare, autorizaţiile vizându-se apoi, anual. 

În anul 2011  au fost reatribuite pe lista de aşteptare  42  autorizaţii taxi 
devenite vacante. 
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Obiectivele urmărite în activitatea de control la transportul în regim de 
taxi: 

 existenţa autorizaţiilor de transport în regim de taxi ale 
operatorilor; 

 existenţa autorizaţiilor taxi ale autoturismelor; 

 existenţa şi vizarea anuală  a certificatelor de agreare  RAR  a 
autoturismelor; 

 încheierea şi menţinerea contractelor de dispecerat; 

 existenţa asigurărilor pentru pasageri şi bagaje; 

 respectarea locurilor de aşteptare a călătorilor; 

 existenţa tuturor  însemnelor taxi (lampa, şah, tarife etc); 

 conduita  şoferilor care desfăşoară  activitate taxi; 

 respectarea tarifelor şi încadrarea acestora în cele aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.72/2008; 

 obţinerea şi vizarea atestatelor conducătorilor auto. 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 şi  ale  Legii 
nr.230/2007 au fost  emise 31  acorduri de schimbare de destinaţie a spaţiilor 
de locuit în spaţii cu altă destinaţie (respectiv: sedii firme. magazine, cabinete 
medicale, cabinete cosmetice, de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, 
farmacii etc.). 

În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.16/2001 
privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, s-au eliberat  39  avize 
pentru funcţionarea centrelor de colectare a deşeurilor refolosibile . 
 
 

Serviciul Administrare Fond Locativ 
 

Principalele activităţi ale Serviciului Administrare Fond Locativ  sunt: 
- administrarea, repararea şi întreţinerea fondului locativ de stat al 

municipiului Buzău; 
-  repartizarea locuinţelor sociale, de serviciu şi a celor construite de 

A.N.L. în vederea închirierii pentru tinerii căsătoriţi, precum şi a celor din 
fondul locativ aflate în administrare; 

- vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului şi evaluarea celor 
construite din fondurile unităţilor economice bugetare de stat sau pentru terţe 
persoane conform Decretului Lege nr. 61/1990 şi Legii nr. 85/1992 
republicată; 

- vânzarea spaţiilor comerciale în conformitate cu Legea nr. 550/2002; 
- vânzarea în conformitate cu Legea nr. 112/1995 şi Legea nr. 10/2001 

a imobilelor trecute în proprietatea statului; 
   1. Din analiza efectuată rezultă că la data de 31.12.2011, situaţia 
fondului locativ prezintă un număr de 781 contracte de închiriere structurate 
în felul următor: 
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  - 106 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinaţia de 
locuinţă, în baza prevederilor Legii nr. 152/1998; 
  - 90 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinaţia de 
locuinţă construite din fondul statului potrivit Decret-Lege 61/1990; 
  - 240 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinţia de 
locuinţă (case naţionalizate potrivit Legii nr. 112/1995), aflate în administrarea 
serviciului ; 
  - 292 titulari contracte  pentru suprafeţe de teren (curţi şi grădini) 
închiriate în baza Legii nr. 112/1995;   
  -     5 titulari contracte de închiriere cu destinaţia boxe; 
  -  48 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă (partide politice, societăti comerciale precum şi 
persoane fizice). 
 2. De asemenea, sunt în administrare şi evidenţă un număr de : 
  - 142 unităţi locative cu destinaţie de locuinţe sociale; 
  - 230 contracte vânzare-cumpărare cu plata în rate; 
  -  6 locuinţe au fost vândute chiriaşilor în baza Legii 85/1992,  
achitate  integral sau cu plata în rate lunare. 
 Pentru cazurile în care prevederile legislaţiei în vigoare au fost încălcate 
de chiriaşi, consilierul juridic care ocupă funcţia şi de şef serviciu Administrare 
Fond Locativ a  formulat acţiuni şi a constituit dosare care au fost înaintate 
instanţelor de judecată sau instanţelor de executare, după cum urmează: 
 - 123 de somaţii emise împotriva chiriaşilor restanţieri; 
 - 80 de notificări înaintate debitorilor prin intermediul executorilor 
judecătoreşti; 
 -   94 dosare înaintate instanţelor de judecată; 
 - 128 dosare aflate  pe rolul instanţelor de judecătoreşti; 
 -   20 dosare rămase în pronunţare la diferite instanţe judecătoreşti; 
 -   30 dosare aflate în urmărire la instanţele de executare ; 
 -   25 dosare aflate în urmărire voluntară; 
 -  86 litigii au fost rezolvate pâna la înaintarea acestora către instanţele 
de judecată, sau în timpul derulării proceselor la aceste instanţe. 
 În urma aplicării Legii 10/2001, s-a restituit în natură foştilor proprietari 
sau moştenitorilor acestora un imobil compus din   3 unităţi locative cu 
destinaţie de locuinţă. 
 S-au depus şi s-au soluţionat un număr de 399 cereri pentru eliberarea 
adeverinţelor privind achitarea integrală a locuinţelor, 200 de cereri pentru 
eliberarea de copii de pe diverse documente aflate în arhivă (contracte de 
închiriere, vânzare-cumpărare, expropriere, planşe pentru debranşări etc.). 
 Ca urmare a contractelor de închiriere pentru  spaţiile cu destinaţie de 
locuinţe dar, şi  pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
precum şi din vânzarea de locuinţe în baza legilor menţionate mai sus, s-a 
încasat suma de 672.058 lei compusă din : 

-chirii locuinţe                             - 313.271 lei; 
-chirii spaţii altă destinaţie          - 113.544 lei; 
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-rate locuinţe                              - 155.262 lei; 
-majorări                                     -     7.970 lei ; 
-penalitaţi                                     -   82.011 lei. 

 Specificul activităţii este şi acela al încasării sumelor stabilite cu titlu de 
chirie şi rate pentru spaţiile de locuit şi cu altă destinaţie,  precum şi 
întreţinerea şi exploatarea suprafeţelor locative aflate în administrare.  
 Pentru viitor, se are în vedere soluţionarea în totalitate a sesizărilor 
primite din partea chiriaşilor sau din partea altor persoane care au raporturi 
juridice cu serviciul, creşterea numărului de controale la imobilele proprietate 
de stat, care să aibă drept scop preîntâmpinarea unor degradări sau 
distrugeri ale acestora.  
 Întrucât din 1990 şi până în prezent nu au fost efectuate reparaţiile 
capitale necesare, consolidările sau lucrări de reparaţii la  imobilele ce  
aparţin domeniului public şi/sau privat al statului aflate în administrarea 
Primăriei municipiului Buzău, Serviciul Administrare  Fond Locativ propune 
urgentarea unor astfel de lucrări în cursul anului 2012 şi în continuare 
deoarece imobilele respective  prezintă un mare pericol de prăbuşire şi 
degradare în cazul unor cutremure sau alte calamităţi naturale. 
 Pentru anul 2012 avem în vedere atragerea de fonduri pentru reparaţii 
şi consolidări în vederea evitării şi reducerii riscului seismic sau calamităţilor 
naturale de orice fel, datorită şi producerii degradării acestora în timp şi 
agravării continue a stării de nesiguranţă în exploatare. 
 Urgentarea măsurilor de siguranţă în exploatare  se impune şi în cazul 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe sociale, cumpărate de Primăria 
municipiului Buzău, care necesită consolidare şi reparaţii  capitale la un preţ 
de cost foarte  ridicat.  Un caz cunoscut este cel al imobilului situat în 
municipiul Buzău, str. Stăvilarului, nr. 27 bis, care datorită terasamentului  pe 
care a fost construit, dar şi datorită presiunii exercitate de imobil asupra 
terenului de sub construcţie, acesta  se îngroapă vizibil în pământ iar un alt 
caz se referă la imobilul situat în municipiul Buzău,  str. Al. Marghiloman, nr. 
24, acesta din urmă fiind degradat şi distrus parţial datorită vechimii acestuia.
   

 
V. DIRECŢIA TEHNICĂ 

 
Serviciul Gospodărie Urbană 
  
Pentru anul 2011 municipalitatea Buzău şi-a propus, în limita fondurilor 

financiare alocate,  realizarea de lucrări de întreţinere, reparare şi 
modernizare a obiectivelor specifice activităţilor de gospodărie urbană ce au 
ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii municipiului. 

 Astfel, pentru creşterea gradului de securitate colectivă şi individuală în 
cadrul comunităţii locale şi pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi 
pietonale au fost asigurate fonduri în valoare de  5,8 milioane lei pentru plata 
energiei electrice, întreţinerea şi reabilitarea reţelei de iluminat public.  Au fost 
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executate lucrări de extindere a reţelei de iluminat public în  Aleea Industriilor 
( tronsonul cuprins între Şoseaua Pogonele şi Gerom ), Şoseaua Brăilei 
(tronsonul cuprins între ROMET şi PETROM ) Pasaj Metalurgica, Prelungire 
b-dul Unirii până la Pasarela Nehoiu,  parcări cartiere - Unirii, Broşteni .  

 Pentru conservarea zonelor şi spaţiilor verzi deja existente au fost 
executate lucrări specifice permanente: cosit gazon, tuns gard viu, toaletare 
şi doborâre arbori, plivit peluze de flori şi trandafiri, mobilizat sol la arbuşti, 
gard viu şi arbori, udat plantaţii.   

Aspectul oraşului a fost îmbunătăţit prin înlocuirea şi completarea 
zonelor libere prin  plantarea a : 58450 fire de gard viu, 1107 arbuşti, 2130 
arbori, 3750 trandafiri din pepiniera proprie a societăţii URBIS-SERV.  

De asemenea, au fost plantate 415.000 flori de sezon din sera proprie 
şi a mai fost gazonată o suprafaţă totală de 3 ha peluze . 
 Totodată, s-a avut în vedere protecţia sănătăţii publice, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin  salubrizarea permanentă a străzilor 
principale şi a tuturor cartierelor de blocuri de locuinţe şi periodică a celorlalte 
străzi din municipiu.  
 Cu sprijinul Direcţiei Poliţiei Locale a municipiului Buzău au fost 
identificate depozite de gunoi necontrolat  în diverse zone ale oraşului, de 
unde au fost colectate şi transportate în rampa ecologică 12.870 tone gunoi. 
 În vederea combaterii insectelor şi a rozătoarelor de pe domeniul public 
al municipiului Buzău au fost efectuate periodic tratamente de dezinsecţie 
(parcuri, cartiere din municipiul Buzău - 2039 ha) şi deratizare ( parcuri, alei, 
cartiere, cimitire din municipiul Buzău - 1007 ha), astfel : 
 a) tratamentele de deratizare au avut loc în lunile martie şi aprilie. În 
luna martie au fost deratizate toate cartierele din municipiul Buzău - 630 ha, 
iar în luna aprilie au fost executate lucrări de deratizare pe 377 ha din 
domeniul public, reprezentând Zona Industrială, parcuri, alei şi cimitire;  

b) tratamentele privind dezinsecţia au fost executate în 2 etape: la sol şi 
prin aviotratament. În lunile iunie/iulie şi septembrie/octombrie au fost 
efectuate activităţi de dezinsecţie în toate cartierele şi parcurile din municipiul 
Buzău, inclusiv zona industrială (1185 ha). Dezinsecţia prin aviotratament s-a 
executat în luna mai (700 ha) reprezentând  cartiere, parcuri, alei, cimitire şi 
spaţii verzi. Totodată, s-au executat şi tratamente pentru combaterea 
insectelor parazite (căpuşe şi pureci – 154 ha) în cartierul Simileasca, Micro 
14, Micro 3, Dorobanţi , Broşteni,  Poştă - Mihai Viteazu, străzile  Primăverii – 
Verii, precum şi în parcurile Crâng şi Tineretului.  
 Lucrări importante de reabilitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale cetăţenilor au fost executate prin salubrizarea şi balastarea străzilor      
Fdt. Viilor, Fdt. Independenţei, str. Rândunelelor, Varianta Obor - Vadu Paşii, 
str. Primăverii , Fdt. Orizontului, precum şi  reprofilări pe următoarele străzi :  
Vulturului, zona staţie Epurare, drum Obor, str. Stupăriei, Lupeni, Profesorilor,  
1 Mai, Depoului, Pinului, Piersicului, Stăvilarului, Şantierului, Al.Plopilor,   
Dreptăţii, D.Golescu,  Coloniilor, Călăraşi, Islazului, Pasajului, Depozitului. 
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 S-au executat lucrări de reabilitare (securizare) la o platformă de 
depozitare gunoi menajer din cartierul Micro XIV.  
 În vederea asigurării siguranţei circulaţiei în municipiu au fost realizaţi 
224,62 Km marcaj longitudinal.    
 În lunile de iarnă, ianuarie – februarie 2011 a fost asigurat în municipiu 
şi serviciul de iarnă prin curăţat manual gheaţa şi zăpada, pluguit zăpada, 
împrăştiat material antiderapant etc.    

  Prin modernizarea străzilor Orizontului, Soarelui, Agriculturii, 
Lăstunului şi Rachitei s-a redus poluarea aerului, a crescut confortul pentru 
populaţie şi s-a creat o accesibilitate mai bună în zonă.  

   Reabilitarea covorului asfaltic, prin frezare, şi înlocuirea cu un strat 
nou de mixturi asfaltice pe bulevardele Unirii şi Titulescu a condus la 
fluidizarea traficului, creşterea siguranţei în traficul rutier şi îmbunătăţirea 
imaginii oraşului nostru. 

     Ca urmare a necesităţii crescute de menţinere a străzilor asfaltate la 
un nivel corespunzător de siguranţă a traficului rutier şi pietonal au fost 
executate lucrări specifice de întreţinere străzi asfaltate, respectiv lucrări de 
plombări locale, după cum urmează: 

- întreţinerea străzilor cu covoare asfaltice după frezare în suprafaţă 
totală de 25.123 mp : str. Decebal-5825 mp, Al.Industriilor (zona 
Praktiker)-3539 mp, bd.Unirii + str.Transilvaniei (zona Clubul 
Politistilor)-4843 mp, str.Plevnei-2618 mp, Al. Comat-3926 mp, 
str.Mesteacanului 3439-mp, Bd.Unirii (b-ra Ploiesti)-780 mp, bd. 
N.Balcescu-153 mp ; 

- întreţinerea străzilor prin covoare asfaltice în suprafaţă totală de 
7452 mp: str.Umbrelor-1505 mp, str.Şantierului-2350 mp, cartier 
Unirii Sud - 2946 mp, cart. Micro V(între str. Decebal şi 
str.Agriculturii) - 651 mp ; 

- reparaţii străzi în urma lucrărilor de schimbare a reţelei de apă  în 
suprafaţă totală de 5600 mp : str. Căpşunelor, Almaşului, Ardealului, 
Oituz, Ovidiu ; 

- întreţineri curente prin executarea de plombe asfaltice în suprafaţă 
de 14510 mp ; 

- încadrări cu bordură : bd.Unirii - 186 ml, str. Mesteacanului-853 
ml,str. Soarelui - 246 ml, str. Triumfului - 195 ml, cart.Unirii Sud - 127 
ml, alei acces Carrefour - 110 ml ; 

- aducere la cotă : a gurilor de scurgere, căminelor de vizitare şi a  
capacelor de gaze naturale. 

     Lucrările de modernizare şi reparare a trotuarelor, în anul 2011, au 
constituit o prioritate. S-a avut în vedere repararea trotuarelor în zone cu 
trafic pietonal intens. Astfel,în cadrul acestor lucrări, s-au 
realizat următoarele: 

- refacere îmbrăcăminţi asfaltice trotuare în suprafaţă de 12287 mp : 
str.Soarelui - 661 mp, str. Agriculturii - 733 mp, str. Lăstunului - 
2999,50 mp, str.Răchitei - 3300 mp, str. Plevnei - 822,50 mp, str. 



 

 

54 

Mesteacănului - 1614 mp, zona Gării - 231 mp, str. Independenţei - 
149 mp, str. Dorobanţi - 386 mp, str. Carpaţi - 206 mp, Micro V ( 
între str. Decebal şi str. Agriculturii) - 225 mp, bd. N.Balcescu - 654 
mp, str.  Decebal - 222 mp , alee Comat - 84 mp ; 

- trotuare dale : cartier Unirii Sud - 90,75 mp, str. Crizantemelor-50 
mp, zona bloc 134 Insula - 142 mp, alei bd. N.Balcescu - 80 mp ; 

- pavaj trotuare în suprafaţă de 3734 mp : bd. Unirii Nord - 359 mp, 
intrare parc Crang - 836 mp, alei blocuri bd. N.Balcescu-2056 mp, 
trotuar Carrefour - 450 mp, zona cimitirul Eroilor - 33 mp. 

      În anul 2011, au fost amplasate în parcuri şi în cartierele de locuinţe 
canapele pentru ambientarea spaţiilor de odihnă şi recreere. 

      S-a montat mobilier de informare (plăcuţe stradale şi număr imobile) 
precum şi obiecte pentru circulaţia vehiculelor (giraţia pasaj Nehoiaşu) sau 
pentru limitarea ei (stâlpi protecţie trotuar). 
 
 

Serviciul  Investiţii,  Achiziţii Publice. Programe cu Finanţare Externă 
 

Programul de investiţii al Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost 
întocmit în concordanţă cu necesităţile de dezvoltare şi modernizare ale 
municipiului, îmbunătăţirea serviciilor publice, eficientizarea activităţii 
administraţiei locale. 

În cursul anului 2011 s-au finalizat lucrările de amenajare a Centrului 
Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost din str. Speranţei nr. 23 şi s-
au făcut demersurile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru 
asigurarea temporară a unor condiţii decente de cazare unor persoane ce nu 
au unde locui. 

În cartierul de locuinţe Orizont din zona Unirii Nord a municipiului au 
continuat lucrările de amenajare a drumurilor şi aleilor de acces.   

În scopul creşterii eficienţei energetice a reţelelor termice  şi în vederea 
livrării agentului termic la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi de 
consumatori s-au finalizat lucrările de reabilitare a reţelelor termice primare 
ale Magistralei I în cartierele Micro V, Dorobanţi, Broşteni, str. Victoriei, 
Soarelui, Marghiloman şi Mesteacănului, precum şi lucrările de reabilitare a 
punctelor termice PT12, PT B11 şi a reţelelor aferente acestora. 

 Au continuat lucrările de înlocuire şi de extindere a reţelelor de apă în 
municipiu pentru aducerea sistemului de distribuţie a apei la parametrii 
normali de funcţionare cât şi realizarea de noi branşamente şi contorizarea 
tuturor locuinţelor.  

Au fost reabilitate trei imobile (cele din str. Salvării nr. 8, str. Lăstunului, 
nr. 42 şi str. Clementei, nr. 19) şi s-a achiziţionat un modul-locuinţă în str. 
Primăverii, nr. 43 în vederea asigurării unor spaţii cu destinaţia de locuinţe 
sociale pentru persoane defavorizate. 

S-au semnat contractele de finanţare pentru trei proiecte cu finanţare 
externă, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - 
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Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - polii urbani de creştere – Domeniul 
major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - 
Subdomeniul: Centre urbane, după cum urmează: 

- reabilitare reţea de drumuri, respectiv 9500 m străzi şi 26 staţii de 
transport, din zona de acţiune urbană a municipiului Buzău, având ca obiectiv 
general dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul eliminării barierelor 
de accesibilitate către şi în interiorul zonei de acţiune urbană Mihai Viteazu – 
Marghiloman pentru diminuarea disparităţilor ce caracterizează această zonă 
în comparaţie cu restul oraşului, la creşterea calităţii vieţii, dar şi str. Cuza-
Vodă, pentru a reda oraşului aspectul comercial al sfârşitului de sec. XIX şi 
începutul sec. XX; 

- reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman 
(Vila „Albatros”, Parc Marghiloman) din municipiul Buzău, în vederea utilizării 
vilei ca Centru cultural „Alexandru Marghiloman”. Totodată, se va realiza  
amenajarea parcului, pentru aducerea lui la standarde normale de utilizare  în 
circuitul recreaţional al oraşului; 

- creşterea siguranţei  şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune 
urbană a municipiului Buzău prin achiziţionarea de echipamente specifice şi 
amenajarea unui centru de supraveghere permanentă şi eficientă a zonelor 
de interes administrativ şi cu infracţionalitate ridicată. 

Pentru fiecare din cele trei proiecte au fost încheiate contracte 
pentru activităţile: management, audit, publicitate şi dirigenţie de şantier, 
urmând a se finaliza procedurile pentru încheierea contractelor de lucrări, 
astfel încât în cursul anului 2012 să demareze lucrările la fiecare obiectiv în 
parte. 

În domeniul învătământului, au fost executate lucrări constând în 
reparaţii la instalaţii termice, sanitare, igienizări interioare, reparaţii faţade, 
asfaltări de curţi interioare la unităţile de învăţământ preşcolar şi 
preuniversitar, dar şi la creşele nr. 1, 8 şi 9. De asemenea,  pentru o 
supraveghere eficientă  a elevilor au fost dotate cu sisteme de supraveghere 
video o serie de licee şi şcoli din municipiu. 

Prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe s-au derulat şi finalizat, în cursul anului 
2011, lucrările de reabilitare termică ale blocului 1C, scara B - zona Bazar, în 
concordanţă cu OUG 18/2009, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de igienă şi 
de confort termic al locatarilor, reducerea pierderilor de caldură şi a 
consumurilor energetice, reducerea emisiilor poluante generate de 
producerea şi transportul energiei. Lucrările au constat în izolarea termică a 
pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente cu 
tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei şi termoizolarea 
planşeului peste mezanin. 

Având în vedere dezvoltarea continuă a municipiului Buzău, pentru 
anul 2012 s-a prevăzut realizarea unor planuri urbanistice zonale pentru: 
zona delimitată de şoseaua Nordului – zona Edera, zona str. Horticolei – 
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şoseaua Brăilei, zona delimitată de str. Transilvaniei - şos.Nordului, Aleea 
Grădinilor, Aleea Plopilor, zona cartier Crâng-str.Prieteniei-str.Stadionului. 

Tot în cursul anului 2012 vor demara lucrările de reabilitare şi 
modernizare a străzilor din municipiul Buzău multe dintre ele degradate în 
urma  modernizării reţelei de termoficare a oraşului sau a înlocuirii 
conductelor de alimentare cu apă şi gaze, dar şi a măsurilor 
necorespunzatoare care au fost luate în perioada înzăpezirii şi a îngheţului. 
De asemenea, se vor amenaja noi locuri de joacă pentru copii şi se vor 
finaliza lucrările de reabilitare la reţelele termice aferente etapei a III-a a 
Programului “Termoficare 2006-2015”,  în zonele str. Bistriţei şi str. Bucegi. 

 
Serviciul Administrativ-Gospodăresc 

 
            În cadrul serviciului Administrativ Gospodăresc din cadrul Primăriei 
municipiului Buzău, activează un număr de 28 salariaţi. 
            Pentru anul 2011, salariaţii serviciului s-au axat pe ducerea la 
îndeplinire, în bune condiţii, a sarcinilor de serviciu specifice locului de 
muncă al fiecărui salariat.      
            S-a instalat un stil de muncă specific, astfel încât serviciul 
Administrativ Gospodăresc să aibă abilitatea de a finaliza toate obiectivele 
selectate. Au fost actualizate atribuţiile fiecărui post personalului din 
subordine. 
             S-au organizat în bune condiţii diferite manifestări culturale,  prin 
organizare de expoziţii,  atât în incinta instituţiei cât şi în afara acesteia, prin 
organizare de spectacole pe platoul din faţa Palatului Comunal, cea mai 
reprezentativă fiind cea din luna aprilie când în municipiul nostru se 
desfăşoară ,,Zilele Buzăului’’.   
             S-a efectuat, conform graficului, inventarierea patrimoniului instituţiei 
noastre, s-au aplicat normele de prevenire şi stingere a incendiilor, s-a 
asigurat accesul şi circulaţia publicului în incinta instituţiei în condiţii optime.  
             S-a verificat toată logistica ce va fi folosită în anul 2012 pentru 
organizarea în bune condiţii a alegerilor locale şi parlamentare.     
             Pe întreg parcursul anului 2011, s-a asigurat la timp achiziţionarea 
materialelor cu caracter funcţional, a materialelor de întreţinere, a 
carburantului, precum şi a imprimatelor tipizate, atât în cadrul instituţiei 
noastre cât şi în cadrul instituţiilor subordonate acesteia (Creşele de copii 
nr.1,4,7,8 şi 9).  
             S-a asigurat organizarea în bune condiţii a târgului de vară 
“Drăgaica”, iar în perioada sărbătorilor de iarnă, s-a organizat în parcul 
Crâng ‘’Orăşelul Copiilor’’.   
             În cursul lunilor septembrie şi octombrie s-a lucrat la darea în 
exploatare a punctului termic ce alimentează cu energie termică Palatul 
Comunal, datorită desfiinţarea centralei termice proprii, sediul fiind acum 
racordat la CET Buzău.     
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             S-a întreţinut în mod corespunzător parcul de autovehicule –instituţia 
noastră având în dotare un număr de 5 autoturisme, precum şi 
echipamentele de birotică, asigurându-se condiţii de muncă moderne pentru 
personalul de specialitate din cadrul Primăriei.  

 
 

VI.  DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

Biroul Informatică 
  

 Analiza activităţii din anul 2011 
În luna martie 2011 proiectul informatic “Consolidarea NODULUI 

ELECTRONIC AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU pentru realizarea 
extinderii şi asigurării interoperabilităţii serviciilor eGuvernare şi 
eAdministraţie la nivelul Municipiului Buzău”, finanţat cu fonduri structurale 
din cadrul programului operaţional sectorial creşterea competitivităţii 
economice (POS CCE), a intrat în faza de producţie. Ca urmare, în cursul 
anului 2011, au fost urmărite cu prioritate obiectivele proiectului specifice 
acestei etape, care au fost: 

   1.Consolidarea infrastructurii hardware, stabilirea procedurilor celor mai 
eficiente de administrare a acesteia.  
         Activităţile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului au constat în 
instruirea membrii biroului informatică pentru cunoaşterea procedurilor de 
administrare a serverelor în cluster şi virtuale, însuşirea noii arhitecturi de 
reţea rezultată prin instalarea noilor echipamente.   

De asemenea, a fost consolidată colaborarea cu furnizorul serviciului 
de mentenanţă hardware pentru asigurarea suportului tehnic necesar 
administrării centrului de date, prin realizarea canalelor optime de 
comunicaţie cu acesta în funcţie de situaţia ce trebuie rezolvată (telefonic, 
prin e-mail sau prin accesarea serverelor de la distanţă, atunci când este 
posibil).  
       2.Funcţionarea corectă a aplicaţiilor software, definitivarea procedurilor 
de operare şi administrare a bazelor de date. 

A fost realizată instruirea utilizatorilor implicaţi în utilizarea aplicaţiilor 
din sistem. În permanenţă, au fost monitorizate şi corectate toate erorile de 
operare, precum şi cele privind funcţionalitatea modulelor de program.  

Sunt în curs de perfecţionare procedurile de colaborare şi comunicare 
dintre utilizatorii sistemului din Primărie şi furnizorul mentenanţei software a 
aplicaţiilor informatice, astfel încât activitatea să se desfăşoare fără 
întreruperi şi aplicaţiile să răspundă în totalitate cerinţelor.  

Prin proiectul mai sus menţionat, sistemul informatic integrat a fost 
extins către 34 de subordonate (23 de şcoli, 6 instituţii bugetare şi 5 creşe). 
Dintre acestea, o parte refuză să acceseze sistemul pentru introducere de 
date, acest lucru ducând la inconsistenţe în bazele de date şi la 
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nefuncţionarea unor module program. Biroul informatică este implicat în 
găsirea unor soluţii eficiente pentru remedierea acestei probleme.   

3.Asigurarea disponibilităţii, integrităţii şi securităţii datelor, respectând 
în acelaşi timp legislaţia specifică de protecţie a datelor cu caracter personal.  

       Au fost luate măsurile tehnice şi legale de protecţie a bazelor de date, 
mai ales a celor ce conţin informaţii cu caracter personal. De asemenea, prin 
procedurile de administrare a utilizatorilor este strict controlat accesul 
acestora la bazele de date, precum şi traficul în reţea. Se lucrează în 
continuare pentru elaborarea unor proceduri de backup şi restaurare a 
datelor mai eficiente şi mai adecvate noii arhitecturi a sistemului integrat 
extins, precum şi la stabilirea unui regulament de utilizare a reţelei şi 
echipamentelor informatice menit a spori gradul de securitate a datelor.   

4.Îmbunătăţirea calităţii serviciilor electronice pe care instituţia le-a pus 
la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri prin implementarea acestui 
proiect. 

Prin activarea portalulului “Ghişeul electronic”, cetăţenii pot depune 
online cereri şi petiţii, pot consulta şi plăti datoriile cuvenite la bugetul local.  
Un număr de 95 persoane fizice şi 12 persoane juridice au primit datele de 
identificare necesare accesării serviciilor online.  În cursul anului  2011 au 
fost efectuate 10 tranzacţii online de plată a impozitelor şi taxelor locale. 

Biroul informatică asigură administrarea site-ului www.primariabuzau.ro 
prin care cetăţenii sunt informaţi cu privire la activitatea Primăriei şi a 
Consiliului Local. Site-ul oficial a fost mutat pe un server nou cu capacitate 
mult mai mare de stocare a informaţiilor.  

Infrastructura hardware:  
În cursul anului 2011 nu au fost făcute investiţii în infrastructură, Biroul 

informatică desfăşurând activităţile de administrare a echipamentelor 
hardware existente. Din evidenţa echipamentelor rezultă că un număr de 50 
de calculatoare au termenul de funcţionare depăşit (peste 7 ani). Dintre 
acestea, peste 25 au necesitat reparaţii în cursul anului trecut, iar 12 dintre 
calculatoare au fost supuse operaţiunilor de upgrade. Întrucât nici o activitate 
specifică instituţiei nu se poate desfăşura fără calculator,  toate aceste 
reparaţii au avut drept consecinţă întreruperi în procesele de muncă. 

Software: 
Nu au fost achiziţionate programe şi aplicaţii noi. În cursul anului 2011 

s-a acordat atenţie asigurării funcţionării aplicaţiilor existente, optimizării 
acestora şi a modului de operare.  
 

Serviciul  Prelucrare Date şi Încasări 
 
În anul 2011, Serviciul Prelucrare Date şi Încasări a avut ca obiective 

principale de activitate: prelucrarea informatizată a documentelor privind 
veniturile la bugetul local, colectarea impozitelor şi taxelor locale de la 
populaţie, asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul 
contribuabililor. 

http://www.primariabuzau.ro/
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Pentru realizarea acestor obiective a existat o preocupare permanentă 
vizând satisfacerea solicitărilor contribuabililor la un nivel cât mai ridicat, prin 
îmbunatăţirea metodelor de organizare a activitaţii, de integrare a noilor 
competenţe pentru colectarea, prelucrarea, organizarea şi comunicarea 
informaţiei. 

Preocuparea  întregului personal pentru îndeplinirea acestor obiective 
se concretizează în total încasări  de 188.249 mii lei din care: 
Persoane juridice -172.605 mii lei, din care: 

- impozit clădiri - 21.085 mii lei, 87 % din debitul curent 
- impozit teren - 1744 mii lei, 70% din debitul curent 
- impozit auto - 2978 mii lei, 76% din debitul current şi altele. 

Persoane fizice - 15.644 mii lei, din care: 
- impozit clădiri - 7035 mii lei, 75% din debitul curent 
- impozit teren - 1606 mii lei, 56% din debitul curent 
- impozit auto - 3365 mii lei, 61% din debitul curent şi altele. 

Alte impozite şi taxe: 
     -închirieri teren, concesiune teren - 2406 mii lei 
    - taxă extrajudiciară de timbru - 165 mii lei 
    - taxă judiciară de timbru - 1560 mii lei. 

Prin îmbunătăţirea încasării impozitelor şi taxelor locale prin CARD 
bancar, în anul 2011 s-a încasat suma de 683 mii lei. 

În luna februarie 2011 s-a realizat  obiectivul propus privind încasarea 
impozitelor şi taxelor în sistem on-line. 

Încasarea impozitelor şi taxelor se efectuează şi prin intermediul 
Oficiilor Poştale, conform contractului nr.4142/17.03.2007, iar în anul 2011, 
suma încasată astfel a fost de 146 mii lei. 

În cursul lunii ianuarie  2011 au fost tipărite şi expediate către 
contribuabili 55.000 înştiinţări de plată, în conformitate cu prevederile 
H.G.1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. 

Având în vedere prevederile Ordinului 259/2011 privind anularea 
majorărilor aferente obligaţiilor fiscale principale restanţe la 31 august 2011 şi 
achitate până la 31 decembrie 2011, s-au întocmit un număr de 74 de decizii 
pentru anulare de majorări  în sumă de125 mii lei. 
  Aplicarea prevederilor Ordinului 259/2011, a dus la creşterea încasărilor 
zilnice, în perioada noiembrie - decembrie 2011, cu 65%, faţă de perioada 
anterioară. 

Totodată, s-a realizat infrastructura şi logistica necesară pentru centre 
de încasare amplasate în altă locaţie a municipiului Buzău. 
 

Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice 
    

În anul 2011 Serviciul Control, Inspecţie si Facilităţi Fiscale Persoane 
Fizice a avut de îndeplinit următoarele acţiuni şi  obiective specifice : 
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- concordanţa datelor ce definesc titularul de rol, domiciliul, adresa bunului şi  
patrimoniul din documentele fiscale, cu informaţiile din aplicaţia informatică, 
operând modificările necesare atunci când acestea se impuneau, pe baza 
datelor din documentele fiscale sau a constatărilor de pe teren în aplicaţia 
informatică; 
- verifică  suprasolvirea şi stabileşte descărcarea plăţilor prin compensare sau 
restituire; 
- întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor; 
- controlează contribuabilii ce sunt în evidenţele fiscale, proprietari de bunuri 
supuse impozitului pe clădiri, impozitului pe teren sau impozitului asupra 
mijloacelor de transport, asupra sincerităţii declaraţiei de impunere; 
- desfăşoară diverse activităţi de control conform planificării; 
-soluţionează contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de 
impunere, având ca obiect impozitele şi taxele locale; 
- debitează acordurile folosinţa teren(garaje, chioşcuri, măsuţe pliante, căi de 
acces); 
- acordă scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale: conform Legii 
nr.571/2003, art.284(veterani de război, deţinuţi politici, deportaţi, 
revoluţionari, persoane cu grad de handicap grav sau accentuat, persoane 
încadrate în grad I de invaliditate); 
- soluţionează cererile privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de 
transport; 
- solicită informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi 
stabilirii reale a situaţiei fiscale a unor persoane fizice; 
- colaborează cu instituţiile  publice, cu respectarea prevederilor legale, 
răspunzând în termen legal la orice solicitare. 
 În cadrul serviciului au fost gestionate: 
- 87.563 de roluri nominale unice privind impozitul pe cladire, terenuri, 
mijloace de transport şi alte impozite si taxe locale; 
- 309 roluri nominale unice pentru terenurile concesionat; 
- 298 contracte de concesiune din anii anteriori; 
- 11 acte adiţionale la contractele de concesiune încheiate în anul fiscal 2011; 
- 311 roluri nominale unice pentru acorduri folosinţa teren; 
-232 acorduri pentru garaje; 
-79 acorduri pentru tonete, măsuţe, chioşcuri, căi de acces. 
 Activitatea de control a avut în vedere stabilirea în sarcina persoanelor 
fizice a diferenţelor de impozit şi taxe ca urmare a nerespectării legislaţiei 
fiscale şi identificarea persoanelor care deţin bunuri nedeclarate şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de lege. 
 Au fost aplicate 618 amenzi de nedeclarare în termen, iar suma 
încasată fiind de 18720 lei. 
 Controalele efectuate în anul fiscal 2011 au urmărit înregistrarea 
corectă în evidenţele fiscale a tuturor clădirilor, terenurilor, mijloacelor de 
transport şi stabilirea corectă a bazei de impozitare a persoanelor fizice. Un 
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obiectiv important l-a constituit verificarea dosarelor fiscale în vederea 
eliminării dublei impuneri. 
 Au fost depuse 17 cereri de înregistrare a biletelor de intrare la 
spectacole şi am efectuat şi decontul de impunere privind stabilirea 
impozitului pe spectacole privind persoanele fizice care organizează astfel de 
evenimente. În urma adresei transmise de Serviciul Aministrare Fond 
Locativ au fost debitate şi urmărite 737 contracte de închiriere. 
 Au fost eliberate 905 adeverinţe de rol persoanelor care nu deţin 
documente (contractele de vânzare-cumparare, în original) în vederea 
eliberării cărţilor de identitate de catre Serviciul Evidenţă Persoane. 
 În urma cererilor depuse s-au efectuat 750 de compensări şi restituiri 
privind contribuabilii- persoane fizice. 
 În anul 2011 au fost scoase din evidenţa fiscala un număr de 1000 de 
mijloace de transport. 
 Urmare cererilor depuse s-au transferat 115 dosare fiscale privind 
mijloacele de transport, cotribuabilii având adresa de domiciliu în altă 
localitate. Au fost emise 9 facturi, din care: 
- 1 factură - vânzare cabinete medicale individuale cu plata în rate, în valoare 
de 17516 lei; 
- 8 facturi-vânzari terenuri, proprietatea privata a municipiului Buzău, în 
valoare de 168229 lei. 
 În perioada 01/01/2011-31/12/2011, au fost efectuate 150 de acte de 
inspecţii fiscal, întocmindu-se 123 rapoarte de inspecţii fiscale. Au fost 
încasate obligaţii  fiscale suplimentare în suma de 115.953 lei. 
 Scutirile acordate în conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 284,  pentru anul 2011 se 
prezintă astfel: 1351 pentru persoanele cu handicap, 485 pentru veterani şi 
văduve de veterani, 265 pentru deţinuţi şi deportaţi, 332 pentru revoluţionari 
şi 10 scutiri pentru clădiri monument istoric.  
 În afara scutirilor si facilităţilor prevăzute  în mod expres de Legea 
nr.571/2003, în conformitate cu H.C.L. nr.190/2010, în anul fiscal 2011 au 
fost acordate scutiri după cum urmează : 100% pentru 265 cazuri, 
reprezentând 19682 lei pentru clădiri şi 7.736 lei pentru terenuri şi 23 de 
cazuri de scutiri, de 50%, respectiv 878 lei, pentru clădiri şi 840 lei pentru 
terenuri. 
 Au fost scăzute majorări evidenţiate la data de 31/12/2010 în sumă de 
18383 lei. De asemenea au fost respinse 200 de cereri de scutire deoarece 
nu s-au incadrat în prevederile HCL nr. 190/2010, anexa 2. 
 În anul 2011 s-a avut în vedere asigurarea accesului la informaţiile de 
interes public, asigurarea transparenţei faţă de contribuabili şi o activă 
colaborarea cu aceştia, în funcţie de solicitările şi nevoile lor, îmbunătăţirea 
activităţii de inspecţie fiscală cât şi îndeplinirea în totalitate a programului de 
inspecţie fiscală cu referire directă la imobilele construite cu autorizaţie de 
construire. 
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Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 
 

În anul 2011, pentru Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane 
Juridice, a fost stabilit, ca obiectiv general, activitatea de verificare a bazelor 
de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale,  a corectitudinii şi 
exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili persoane 
juridice, stabilirii diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente 
acestora.  
 Aceasta s-a realizat prin verificarea respectării prevederilor legislaţiei 
fiscale şi contabile şi sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate, precum 
şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la 
prevederile legislaţiei fiscale.  
        Principalele atribuţii  ale serviciului sunt: 

-analizează cererile, declaraţiile şi sesizările primite de la persoane 
juridice, dă răspuns în termen legal şi face propuneri legale de sancţionare 
dacă este cazul; 

-organizează activitatea de efectuare a inspecţiilor fiscale şi elaborează 

Programul de inspecţii fiscale pe an, trimestru şi lună, structurat pe 

contribuabili,  forme de inspecţii fiscale, inspectori, durată de timp;  

-întocmeşte Raportul de realizare a programului de inspecţii fiscale; 

-efectuează inspecţie fiscală, conform prevederilor OG 92/2003 privind 

Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

Normelor metodologice  de aplicare a OG 92/2003, aprobate prin HG 

1050/2004. 

Serviciul realizează inspecţia fiscală prin următoarele acţiuni: 

-constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi 

faptele rezultate din activitatea contribuabilului supus inspecţiei, privind 

legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea 

îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local, în vederea descoperirii de 

elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale; 

-analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării 

declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;  

-verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi 
fiscale; 

-constată şi sancţionează contravenţiile date prin lege sau hotărâri ale 
Consiliului local  şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor 
de la prevederilor legislaţiei fiscale;  

-emite decizie de modificare sau nemodificare a bazei de impunere 
pentru obligaţiile fiscale stabilite în urma inspecţiei, conform Raportului de 
Inspecţie Fiscală; 

-sesizează, dacă este cazul, organele de urmărire penală când în urma 
inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele 
constitutive ale unei infracţiuni; 
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-asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi 
documentelor privind activitatea contribuabilului;  

-acordă  consiliere fiscală privind impozitele şi taxele locale; 
-asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor emise de către conducerea     

Direcţiei Economice precum şi a hotărârilor Consilului Local; 
-urmăreşte modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte 

de control; 
-efectuează controlul declaraţiilor fiscale operate în evidenţa fiscală; 
-asigură predarea dosarelor de impunere a mijloacelor de transport  la 

arhiva Direcţiei Economice; 
-colaborează cu personalul celorlalte servicii din cadrul Direcţiei 

Economice şi a Primăriei Buzău; 
-îndeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Economice 

Buzău. 
Concret, activitatea în anul 2011 s-a materializat în : 

-269  avize de inspecţie fiscală, din care 202 generale şi 67  parţiale; 
  -pentru 5 inspecţii fiscale a fost prelungită  perioada controlului până la 
clarificarea unor aspecte sau obţinerea unor date şi informaţii lipsă; 
  -la 8 de inspecţii fiscale s-a solicitat amânarea. 

Astfel, pentru anul 2011 s-au întocmit 269 de rapoarte fiscale şi decizii 
de modificare/nemodificare a bazei de impunere. 

Prin deciziile de impunere emise în anul 2011  s-au stabilit suplimentar 
diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 414.471 lei. 

Din valoarea deciziilor de impunere emise în anul 2011 s-au încasat 
102.740 lei până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare, în 
funcţie de data comunicării acestora). Pentru diferenţa de 316.531 lei 
neîncasaţi la expirarea termenului de plată din deciziile de impunere, s-au 
emis lunar adrese cu situaţiile centralizate la Serviciul  Urmărire, Executare şi  
Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice, care au urmat procedura de 
executare silită în vederea încasării acestora.  

În anul 2011 s-au aplicat amenzi prin întocmirea proceselor verbale de 
contravenţie în valoare de  6.360 lei din care s-au încasat, în 48 ore (jumătate 
din minim), 1.560 lei . 

De asemenea, în anul 2011 s-a efectuat controlul ulterior al declaraţiilor 
fiscale şi al documentelor anexate, depuse de contribuabili  persoane juridice 
la registratura instituţiei, precum  şi a declaraţiilor de impunere, în număr total 
de 3.154. 
 

Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Fizice 
 
       În anul 2011, serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe 

Fiscale Persoane Fizice a depus eforturi pentru continuarea şi perfecţionarea 
procesului şi procedurilor de recuperare a unei parţi căt mai însemnate din 
creanţele datorate bugetului local de catre contribuabilii persoane fizice, aşa 
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cum sunt reglementate acestea prin O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala, republicată, în condiţiile economice şi sociale dificile ale 
unui an marcat de efectele crizei financiare globale. Acest obiectiv a fost în 
bună masură îndeplinit prin  asigurarea unui cadru organizatoric şi funcţional 
care să permită îndeplinirea sarcinilor profesionale la nivelul impus de 
cerinţele unui serviciu public eficient, bazat pe respectarea  cadrului creat de  
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, 
ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale Legii nr. 
7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, de alte acte 
normative cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice locale, în 
general, şi recuperării creanţelor datorate bugetului local, în special.             
         Principalele obiective şi sarcini îndeplinite au constat în: 

 respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local Municipal 
referitoare la politica fiscala locală ; 

 implementarea unui climat de lucru a cărui principală caracteristică să o 
reprezinte respectarea personalităţii şi a drepturilor cetăţeanului; 

 fermitate în aplicarea procedurilor de executare a creanţelor bugetare 
datorate de persoanele fizice ; 

 identificarea creanţelor datorate bugetului local de contribuabilii 
persoane fizice, înştiinţarea acestora şi, în funcţie de situaţie, iniţierea 
procedurii de executare silită sau continuarea acesteia pentru recuperarea 
sumelor restante ; 
●   verificarea proceselor verbale primite în mod curent, arhivarea celor          
achitate şi debitarea celor neachitate ;                                                                                          

 analiza şi rezolvarea diferitelor solicitări, sesizări, reclamaţii etc., 
formulate de cetăţeni şi repartizate serviciului;       

 executarea diferitelor sarcini stabilite de conducerea instituţiei. 
La finalul perioadei analizate, munca celor 9 funcţionari publici din 
componenţa serviciului a condus la  performanţe profesionale pe care le 
considerăm bune şi foarte bune. Câteva cifre pot fi elocvente atât pentru 
volumul de muncă depus, cât si pentru rezultatele obţinute : 

  peste 6.500 somaţii de plată comunicate contribuabililor cu restanţe la 
diferite categorii de impozite şi taxe locale; 

 3.350.535 lei reprezentând creanţe fiscale recuperate prin aplicarea 
măsurilor de executare silită; 

 peste 34.000 procese verbale de contravenţie luate în evidenţă, cu 15% 
mai mult decât în anul 2010; 

  verificarea documentaţiilor aferente şi înregistrarea unui număr de 
peste 3.500 cereri depuse de cetăţeni pentru acordarea ajutorului de încălzire 
a locuinţelor cu gaze naturale ; 

 dosare de declarare a insolvabilităţii contribuabililor persoane fizice, 
instrumentate şi finalizate: 130, cu 19 cazuri peste nivelul anului 2010 ; 
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 354 procese verbale de contravenţie restituite către organele 
constatatoare cu propunerea de a fi înaintate instanţelor de judecata pentru a 
fi aplicată sancţiunea alternativă de muncă în folosul comunităţii, cu 40% mai 
multe decât în perioada ianuarie - decembrie 2010 ; 

  1062 de popriri înfiinţate asupra diferitelor surse de venit (salarii, 
pensii, conturi bancare), ceea ce, comparativ cu cifra anului 2010, respectiv 
253 popriri, reprezintă o creştere de aproape 400% ; 

 în anul 2011 serviciului i-au fost repartizate spre analiză şi soluţionare 
aproximativ 2.800 cereri, sesizări, solicitări privind furnizarea unor informaţii 
fiscale adresate de persoane fizice şi instituţii publice şi private cărora li s-a 
răspuns ori li s-au rezolvat problemele în termen legal, volumul fiind aproape 
triplat faţă de anul 2010. 

 
Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Juridice 

 
      Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane 
Juridice face parte din Direcţia Economică a primăriei şi are menirea 
principală de urmărire permanentă a încasării, prin orice mijloace permise 
expres de lege, a creanţelor bugetare reprezentate de impozite, taxe, amenzi 
şi alte sume datorate de contribuabilii persoane juridice, fiind investit cu 
autoritate pentru executarea creanţelor bugetare amintite. 
     Şi pentru anul 2011 serviciul şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 
cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 7/2004 privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici,  republicată, Hotărârea nr. 298/2008 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Buzău, cu alte hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale 
Primarului municipiului Buzău. 
     În concordanţă cu legislaţia în vigoare, şi ţinând seamă de climatul 
economico-social dificil, determinat în special de recesiunea sistemului 
productiv, serviciul a fost angrenat în continuarea, perfecţionarea şi 
accelerarea actului de recuperare a creanţelor bugetului local. 
    Principalele obiective şi sarcini au constat în : 

- urmărirea, încasarea şi executarea silită a creanţelor bugetare ale 
persoanelor juridice provenite din impozite, taxe şi alte contribuţii, pentru 
care este necesară începerea procedurii de executare silită. În cadrul 
acestei proceduri au fost emise somaţii către debitori, însoţite de titluri 
executorii, într-un număr de aproximativ 2.100. Pentru ca debitele 
înregistrate în evidenţa fiscală să fie recuperate într-o manieră optimă, 
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ţinând cont de interesul imediat al bugetului local cât şi de drepturile şi 
obligaţiile debitorilor urmăriţi, au fost instituite un număr de 161 de popriri  
pentru persoane juridice. 
Atât în procedura insolvenţei, sau a executării silite începute de alte 
organe fiscale sau de executori judecătoreşti sau bancari, serviciul a 
realizat aproximativ 300 de înscrieri pe tabloul creditorilor; 

- asigurarea de către personalul de formaţie juridică a reprezentării 
instituţiei într-un număr de aproximativ 60 de dosare aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti; 

-  rezolvarea  corespondenţei repartizată serviciului, care a însumat un 
număr de 2.812 de cereri, sesizări, solicitări de informaţii de natură 
fiscală formulate de persoane juridice şi fizice; 

- asigurarea păstrării secretului profesional, a asigurării liberului acces la 
informaţiile de  interes public, a colaborării cu celelalte birouri şi servicii 
din cadrul primăriei şi în special cu serviciile din cadrul Direcţiei 
Economice. 

 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale 
 
 

Pe parcursul anului 2011 Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea 
Dosarelor Fiscale a făcut dovada că dispune de toate instrumentele de care 
are nevoie pentru a putea presta un serviciu de calitate cu contribuabilii. A 
existat un sistem eficent de comunicare, care asigură informarea permanentă 
a tuturor funcţionarilor, astfel ca aceştia să fie la curent cu toate acţiunile şi 
schimbările survenite, înainte de a răspunde contribuabilului.  

Principalele atribuţii ale serviciului sunt: 
*asigură gestionarea circuitului intern al corespondenţei, întocmirea mapelor 
zilnice de corespondenţă şi prezentarea acestora în vederea repartizării către 
serviciile competente pentru soluţionare; preia mapele şi distribuie  fizic 
documentele către compartimente, prin intermediul condicilor de 
corespondenţă; 
* asigură expedierea directă, către solicitanţi, a actelor emise de 
compartimentele de specialitate; 
* asigură expedierea prin poştă a corespondenţei pentru toate serviciile din 
cadrul direcţiei, inclusiv a celor aferente activităţii de administrare, respectiv 
recuperare a creanţelor fiscale locale, notificări, somaţii, decizii de impunere, 
înştiinţări, cu respectarea prevederilor O.G. 92/2003, republicată; predă 
plicurile returnate şi confirmările de primire către serviciile expeditoare. 

În anul 2011 s-au primit 55.389 solicitări, care au fost înregistrare pe 
tipuri de probleme  în Registrul  de intrare-ieşire al documentelor. Faţă de 
anul 2010, solicitările scrise primite au crescut cu un procent de 17%. 
Totalul celor 55.389 de solicitări reprezintă: 
* 26911 solicitări certificate fiscale pe tipuri de problem; 
* 3475 solicitări impunere rol-clădiri; 
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* 2300 solicitări sistare rol-clădiri; 
* 11345 solicitări impunere rol–mijloace de transport; 
* 7830 solicitări radieri auto; 
* 2938 solicitări din partea birourilor judecătoreşti, a lichidatorilor judiciari, a 
instanţelor judecătoreşti,a unităţilor bancare; 
* 245 solicitări cereri compensare, restituiri; 
* 95  solicitări declaraţii activitate de alimentaţie publică; 
* 250 solicitări stabilire taxă afişaj. 

În anul 2011, la nivelul serviciului s-au înregistrat un număr de 8653 de 
plicuri expediate cu poştă, pe bază de borderou. 

Referitor la activitatea de arhivă, în cursul anului 2011 au fost 
soluţionate un număr de 283 cereri de la cetăţeni privind eliberarea de copii 
de pe documentele din arhivă. Pentru consultarea internă a angajaţilor 
direcţiei şi eliberarea din arhivă a documentaţiilor au fost înregistrate până în 
prezent un număr de 1101 de solicitări. Totodată, au fost preluate de la 
serviciile din cadrul direcţiei dosare create de acestea, operaţiune care 
constă în verificarea concordanţei dosarelor cu datele înscrise în procesul 
verbal şi  respectarea modului de constituire a dosarelor. În cazul constatării 
unor neconcordanţe, ele se aduc la cunoştinţa serviciului creator, care 
efectuează corecturile ce se impun. Evidenţa dosarelor şi a proceselor 
verbale depuse la compartimentul arhivă se ţine în registrul de evidenţă 
curentă. 
 

 
Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli 
 
Finanţele publice locale reprezintă totalitatea resurselor financiare ale 

unităţilor administrativ teritoriale, constituite din impozite, taxe şi alte venituri 
fiscale, nefiscale, taxe speciale, cote şi sume defalcate speciale, cote şi sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,  ele fiind utilizate pentru 
satisfacerea nevoilor generale ale acestora. 
 Serviciul buget, evidenţă venituri şi cheltuieli are ca principale atribuţii:  

-fundamentarea, echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului 
Municipiului Buzău; 

- coordonarea activităţii de elaborare şi stabilire a necesarului de credite 
pentru instituţiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău ;  
 - învăţământ -39 de instituţii financiare cu personalitate juridică ; 
 - cultură, recreere şi religie –  Casa de cultură a municipiului Buzău ‘’Ion 
Caraion’’ ; 
 - asigurări şi asistenţă socială : Direcţia de Asistenţă Socială ; Cantina 
de Ajutor Social ; Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
‘’Alexandru Marghiloman’’ Buzău ; Centrul de recuperare, reabilitare şi 
educaţie specială ; Centrul de urgenţă de zi şi de noapte pentru persoane 
adulte fără adăpost. 
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- întocmirea periodică a situaţiei bugetare, prin urmărirea încadrării 
creditelor solicitate de către serviciile publice, în limitele de cheltuieli aprobate 
prin bugetul de venituri şi cheltuieli; în anul 2011 au fost întocmite un număr 
de 1.065 dispoziţii de repartizare a creditelor bugetare către ordonatorii 
terţiari de credite pentru asigurarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, 
ajutoare sociale şi cheltuieli de capital ; 

- elaborarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de buget. 
În anul 2011 trimestrial sau, după caz, lunar, a asigurat fondurile 

necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea unui numar de 185 de credite 
deschise. 

În baza proiectelor de buget transmise de ordonatorii terţiari de credite 
şi a Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, au fost elaborate 
proiectele bugetului local de venituri şi cheltuieli, bugetele instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din bugetul local precum şi bugetul activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010, proiecte adoptate în 
şedinţa publică a Consiliului Local din data de 24 februarie 2011, prin 
Hotărârile nr. 19 şi 20. 

La elaborarea bugetelor instituţiilor s-a avut în vedere prevederile Legii 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, în care a fost stabilit nivelul 
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general consolidat al 
municipiului Buzău, la suma de 82.754 mii lei. Prin Decizia nr.3/2011 a 
directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău au fost 
repartizate municipiului Buzau sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
în sumă totală de 62.109 mii lei, din care 61.825 mii lei pentru servicii 
descentralizate şi suma de 284 mii lei pentru echilibrarea bugetului local. 

Veniturile bugetelor locale în anul 2011 se constituie din impozite, taxe 
şi alte venituri şi sunt în sumă totală de 188.835 mii lei. Cheltuielile bugetului 
local sunt de asemenea în suma de 188.835 mii lei pentru respectarea 
principiului de echilibru bugetar şi în  conformitate cu Legea bugetului de stat 
pe anul 2011. 

În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare s-a propus  
spre aprobare contul de execuţie bugetară şi rectificarea  bugetului, astfel: 
 - prin Hotărărea nr.59 din 28 aprilie 2011 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, s-a aprobat majorarea nivelului veniturilor şi a cheltuielilor 
bugetului local la valoarea de 193.360 mii lei, deoarece în execuţia bugetului 
local se înregistrează excedent în sumă de 3.954 mii lei, întrucât data de 31 
martie reprezintă termen de plată al impozitelor locale pentru datoriile 
aferente semestrului I. Prin adresa nr.640/2011 a Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău au fost aduse la cunoştinţă fondurile pentru 
asigurarea cheltuielior de personal la mediatori în suma de 22 mii lei, şi 2.538 
mii lei pentru asigurarea finanţării cabinetelor de medicină generală şi dentară 
din unităţile sanitare de învăţământ ; 
 - prin Hotărărea nr.114/28 iulie 2011, în urma analizei execuţiei 
bugetare la 31 iunie 2011 s-a constatat o depăşire a nivelului încasărilor unor 
categorii de venituri, comparativ cu nivelul previzionat, cu 1.910 mii lei, 
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aprobându-se astfel majorarea bugetul local la valoarea de 195.270 mii lei cu 
următoarele componente : secţiunea de funcţionare 177.462 mii lei şi 
secţiunea de dezvoltare 17.808 mii lei; 
 - 27 octombrie 2011 : prin Hotărârea nr.161 s-a adoptat majorarea 
secţiunii de funcţionare de la suma de 177.462 mii lei la suma de 188.741.6 
mii lei şi diminuarea secţiunii de dezvoltare de la 17.808 mii lei la 17.653 mii 
lei; 
 - 28 decembrie 2011 : prin Hotărărea nr.185 s-a aprobat rectificarea 
bugetului local ca urmare adresei nr. 9.530/2011 a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Buzău prin care s-a repartizat pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, suma de 800 
mii lei  pentru  sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată; 

- verificarea, centralizarea şi raportarea lunară şi trimestrială a situaţiilor 
financiare şi a celorlalţi indicatori financiari prezentate de instituţiile publice 
din subordine ; 

- a propus spre aprobare actualizarea sumelor atribuite instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, urmare adresei 
nr.6.745/2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău  şi redistribuirea 
sumelor între aceste instituţii pentru exerciţiul financiar 2011, prin Hotarârea 
137 din 19 septembrie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
Serviciul Financiar - Contabil 

 

Principalele activități desfășurate de Serviciul Financiar - Contabil în 
anul 2011 au fost: 

- întocmirea și transmiterea, în termen, a monitorizării cheltuielilor de 

personal pentru anul 2011, conform legislației în vigoare, către Serviciul 
Buget, evidenţă venituri si cheltuieli, 

- întocmirea și transmiterea, în termen, a necesarului de credite pentru 

cheltuieli de personal și cheltuieli material, conform legislației în vigoare la 
Serviciul Buget, evidenţă venituri si cheltuieli, 

- înregistrarea în evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a operaţiunilor 
economico-financiare, în vederea întocmirii balanţei de verificare sintetice şi 
analitice pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul 
concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, principalul 
instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare; 

- întocmirea și depunerea, în baza centralizatorului statelor de salarii și 
a legislației în vigoare, a declarației fiscale 112; 

- efectuarea zilnică a diverselor operaţiuni financiar-contabile, în 

vederea desfășurării, în bune condiții și în temeiul legii, a activității tuturor 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din instituție,  pentru întocmirea, 
verificarea notelor justificative, a ordinelor de plată, completarea cecurilor, 

verificarea facturilor pentru bunuri și servicii a contractelor de  prestări servicii 
etc. 
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În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2011, toate operaţiunile contabile 
au fost înregistrate în contabilitate, în ordine cronologică şi sistematică, pe 

baza documentelor justificative, corecte și legal întocmite, vizate pentru 

controlul financiar preventiv și aprobate de ordonatorul principal de credite. 
Darea de seamă contabilă anuală a fost întocmită în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice cu Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

Contul de execuție bugetară cuprinde operațiunile financiare din timpul 

exercițiului financiar cu privire la plățile efectuate, în structura în care a fost 

aprobat bugetul și s-a întocmit pe baza datelor preluate din rulajele debitoare 

și creditoare ale conturilor contabile, care corespund cu conturile deschise în 
trezorerie. 

Bugetul iniţial al Municipiului Buzau a fost aprobat conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.19/24.02.2011, la cheltuieli, în sumă de 188.835 mii lei, 
ulterior fiind  modificat prin rectificările de buget, suma finală rămasă la 
dispoziţia instituţiei fiind de 239.683 mii lei, sumă aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 1/26.01.2012. 

La 31.12.2011, execuţia bugetară la cheltuieli o putem descrie conform 
tabelului de mai jos:                                                                                                                         

(mii lei) 

INDICATORI BUGET    
DEFINITIV 

REALIZARI   
31.12.2010 

PONDEREA 
REALIZARI-% 

Cheltuieli totale 239.683 236.873 98.83 

Cheltuieli curente 201.816 199.157 98.68 

Cheltuieli de personal 83.242 82.424 99.02 

Bunuri si servicii 77.321 76.450 98.87 

Dobânzi aferente datoriei 
publice interne 

1.941 1.941 100 

Subvenţii 24.236 24.236 100 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

591 557 94.25 

Alte transferuri 5.168 5.072 98.14 

Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare 

2.532 1.738 68.64 

Asistenţă socială 3.269 3.229 98.78 

Alte cheltuieli 3.516 3.510 99.83 

Cheltuieli de capital 34.358 34.209 99.57 

Rambursări de credite 3.509 3.507 99.94 

 
Conform tabelului de mai sus, se pot observa următoarele: 



 

 

71 

-Cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99,02%, faţă de 
valoarea prevederilor bugetare;  

 -Cheltuielile aferente bunurilor si serviciilor s-au realizat în procent de   
98.87%,  faţă de valoarea prevederilor bugetare; 

-Subvenţiile s-au realizat în procent de 100%, faţă de prevederile 
bugetare; 

-Cheltuielile privind transferuri între unităţi ale administraţiei publice s-
au realizat în procent de  94,25, faţă de valoare prevederilor bugetare; 

-Alte transferuri  s-au realizat în procent de 98,14%, faţă de prevederile 
bugetare; 

-Cheltuielile cu asistenţa socială s-au realizat în proporţie de 98,78%,  
faţă de prevederile bugetare; 
 - Alte cheltuieli s-au realizat în procent de 99,83%,  faţă de prevederile 
bugetare 

- Cheltuielile de capital s-au realizat în proporţie de 99,57%,  faţă de 
prevederile bugetare. 
 Cheltuielile de personal deţin o pondere însemnată în totalul 
cheltuielilor, acestea vizând: plata drepturilor salariale pentru personalul 

angajat, contribuțiile aferente, drepturile de delegare, de detaşare în interesul 
serviciului. Acestea sunt fundamentate de prevederile Legii privind statutul 
funcţionarilor publici şi legislaţia specifică personalului contractual, legea 
salarizării, cât şi normele de salarizare prevăzute în statul de funcţii aprobat.
 La partea de cheltuieli material, reprezentative sunt cele legate de 
reparaţii şi întreţinere străzi; întreţinerea zonelor verzi; iluminatul public; 
salubritate stradală; reparaţii reţele apă în municipiu; precum şi cele generate 
de asigurarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter funcţional. 
 Situaţia plaţilor restante la 31 decembrie 2011 se prezinta astfel: 

- furnizori restanţi – 26.338 mii lei; 
- datorii catre bugete - 569 mii lei; 

 Propuneri pentru anul 2012: 
 -folosirea unei tehnologii moderne de tehnică de calcul ; 
 -soluţionarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate; 

-o mai bună colaborare între serviciile din cadrul Primăriei municipiului. 
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VII. DIRECŢIA    POLIŢIEI   LOCALE 

    
   

Poliţia Locală Buzău a fost înfiinţată prin H.C.L nr.2 din 27.01.2011, în 
baza Legii nr.155/2010 – privind Poliţia Locală şi a H.G. 1332/2010 – privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, fără personalitate juridică, prin 
reorganizarea Direcţiei de Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică, 
cuprinzând un număr total de 469 de funcţii, din care: 150 funcţii publice şi 
319 funcţii contractuale de execuţie, având ca scop exercitarea atribuţiilor 
privind apărarea drepturilor şi  libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în 
domeniile ordinii şi liniştii publice, paza obiectivelor, circulaţia pe drumurile 
publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, 
activitatea comercială, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite prin lege. 

Direcţia de Poliţie Locală şi-a organizat activitatea în scopul prevenirii 
şi combaterii faptelor ilicite date în competenţă. S-a acţionat în direcţia 
prevenirii şi combateri fenomenului contravenţional, a determinării populaţiei 
municipiului Buzău de a se conforma prevederilor legale în vigoare, cu 
prioritate a prevederilor H.C.L. nr. 18/2008 – pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului 
public şi privat al municipiului Buzău. 

S-a avut în vedere ca activitatea să fie organizată şi planificată în 
funcţie de evoluţia situaţiei operative în anumite perioade, zile şi intervale 
orare, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, acţionându-se cu 
precădere pe linia combaterii faptelor de natură contravenţională, 
concomitent cu asigurarea unui climat de linişte, ordine şi siguranţă publică. 

Activităţile Poliţiei Locale Buzău în perioada analizată au vizat: 
  Asigurarea ordinii şi liniştii publice  
În baza Planului de măsuri nr.15261/13.09.2011 - privind 

îmbunătăţirea activităţii de prevenire a infracţionalităţii stradale în zona 
unităţilor de învăţământ, pe traseele de defluire ale elevilor, pe raza 
municipiului Buzău, Poliţia Locală alături de Poliţia Municipiului Buzău şi 
I.J.J.Buzău, au asigurat în sistem integrat, creşterea siguranţei elevilor, a 
cadrelor didactice şi combaterea infracţionalităţii stradale. 

Sub aspectul asigurării climatului de ordine şi linişte publică, în 
intervalul de referinţă, poliţiştii locali au acţionat cu fermitate pe baza 
prevederilor Legii nr.61/1991, aplicând un număr de 768 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 147.500 lei şi 128 avertismente, pentru 
săvârşirea unor acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice precum: tulburarea 
ordinii şi liniştii publice, proferarea de injurii, consumul de băuturi alcoolice pe 
domeniul public, practicarea jocurilor de noroc, cerşetorie, provocare de 
scandal, refuz de legitimare şi alte acte şi fapte care au condus ori au 
contribuit la tulburarea ordinii şi a siguranţei publice.  
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Pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind 
administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului 
Buzău, în conformitate cu HCL 18/2008, au fost aplicate un număr de 830 
sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 138.618 lei şi 217 
avertismente.  

Pentru sancţionarea unor fapte ce aduc atingere ordinii publice şi 
siguranţei civice, în zona unităţilor de învăţământ, în conformitate cu HCJ 
7/2003, au fost aplicate un număr de 519 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 21.713 lei şi 11 avertismente. 

 Privind regimul deşeurilor, în baza Legii 27/2007, au fost aplicate un 
număr de 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.200 lei şi 3 
avertismente. 

Privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în baza 
O.U.G.55/2002, au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 5.000 lei şi 4 avertismente. 

În conformitate cu O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, au fost aplicate un număr de 680 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 103.113 lei şi 685 avertismente. 

Urmare a activităţilor înfăptuite în perioada supusă analizei au fost 
constatate un număr de 58 fapte de natura penală, din care: 3 la sesizarea 
cetăţenilor şi 55 în care autorii au fost prinşi în flagrant delict şi ulterior predaţi 
organelor de poliţie pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor.  

Au fost legitimate 8.263 persoane şi avertizate 4.473; au fost 
controlate 409 de bagaje, în acelaşi timp fiind aplanate 275 de stări 
conflictuale, în cele mai multe cazuri create pe fondul consumului de alcool, 
în stradă, în familie sau în mijloace de transport în comun. 

Au fost prinşi 20 de urmariţi naţional care se sustrageau urmăririi 
penale, dispăruţi de la domiciliu sau care posedau mandate de executare a 
pedepsei. 

Au fost executate 145 de acţiuni şi măsuri de ordine, cu prilejul unor 
activităţi cultural sportive şi religioase. Este de menţionat faptul că nici în 
2011, nu au fost înregistrate infracţiuni de mare violenţă comise pe stradă, 
respectiv omoruri, tentative de omor, tâlhării urmate de moartea victimei, 
tâlhării prin folosirea armelor de foc, tâlhării cu autori mascaţi etc.  
Considerăm că  neînregistrarea cu  acest tip de fapte se datorează într-o 
mare măsură colaborări dintre forţele care asigură ordinea publică în stradă 
în sistem integrat,  care s-a înbunătăţit continuu.  

Un număr de 10-12 agenţi de poliţie locală execută serviciul în patrule 
mixte, pe trei schimburi, cu agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului 
Buzău. 

Dispeceratul a reuşit prin pregătirea profesională a agenţilor locali, să 
intervină cu operativitate la toate solicitările primite din partea cetăţenilor. 
Până în prezent, agenţii Poliţiei Locale au intervenit şi rezolvat în mod 
profesionist şi legal, situaţiile la care au fost solicitaţi, atât prin instituţia 
noastră cât şi prin SNAU – 112. Solicitările primite se referă la o problematică 
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foarte variată, de la certuri în cadrul familiei, divergenţe între vecini, grupuri 
de tineri care tulbură liniştea publică, tineri care produc distrugeri ale dotărilor 
stradale, până la ocuparea domeniului public şi privat al municipiului şi altele. 

În domeniul activităţii comerciale s-a acţionat pentru: 
-existenţa regulamentului şi a autorizaţiei de funcţionare la pieţele din 

municipiul Buzău; 
-existenţa documentelor de infiinţare şi funcţionare ale firmelor; 
-valabilitatea certificatelor metrologice pentru cântarele folosite la 

vânzarea produselor; 
-existenţa şi avizarea în termen a certificatelor de producător; 
-existenţa şi valabilitatea acordurilor de teren pentru chioşcurile care 

îşi desfăşoară activitatea pe domeniul public şi privat al municipiului Buzău şi 
respectarea domeniului de activitate aprobat prin certificatul de urbanism şi 
autorizaţia de construire; 

-comercializarea doar a produselor înscrise în certificatul de 
producător; 

-afişarea programului de funcţionare şi respectarea acestuia de către 
agenţii economici; 

-afişarea preţurilor la produsele comercializate şi a tarifelor la serviciile 
prestate consumatorilor; 

-respectarea normelor de igienă şi de curăţenie în spaţiile comerciale; 
-respectarea zonelor aprobate pentru efectuarea actelor de comerţ 

ambulant şi stradal. 
Cu această ocazie, au fost verificaţi un număr de 173 de agenţi 

economici (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi familiale), 81 de posesori de certificate de producător agricoli, 
15 chioşcuri din incinta unităţilor de învăţământ şi 17 centre de colectare de la 
persoanele fizice a deşeurilor reciclabile. 

  În domeniul protecţiei mediului s-a acţionat pentru: 
-respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport 

şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
-identificarea bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 

municipiului sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice locale ori a altor instituţii publice de interes local; 

- verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor 
verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, 
dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 

-verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către 
persoanele fizice sau juridice, potrivit legii; 

-verificarea modului de ridicare a deşeurilor menajere de operatorii de 
servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 

-verificarea şi soluţionarea  sesizărilor cetăţenilor privind 
nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, 
precum şi a celor de gospodărire a localităţilor. 

În domeniul disciplinei în construcţii s-a acţionat pentru: 
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 - identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter 
provizoriu; 

- identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 
lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

- respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul 
electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la 
amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice; 

- participarea la acţiunile de demolare/ dezmembrare  a construcţiilor 
efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău 
ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei 
perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste 
operaţiuni specifice. 

Cu această ocazie au fost soluţionate un  număr de 205 reclamaţii, în 
care au fost aplicate un număr de 24 sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 14.000 lei şi 50 avertismente. Totodată, au fost luate măsuri 
complementare de desfiinţare a contrucţiilor provizorii, a gardurilor, 
modificarea ilegală a spaţiilor verzi şi aducerea acestora la starea iniţială. 

  În domeniul disciplinei rutiere s-a acţionat în vederea îndeplinirii 
următoarelor obiective: 

Pregătirea de specialitate a agenţilor nominalizaţi să desfăşoare 
aceste activităţi şi promovarea în rândul cetăţenilor a unei imagini 
corespunzătoare, astfel încât aceştia să înţeleagă scopul noilor prerogative 
ale poliţiştilor locali.  

Pentru anul 2011 a fost încheiat un protocol de colaborare cu Poliţia 
Municipiului Buzău – Serviciul Disciplină Rutieră, nr.445888/29.03.2011, 
privind îmbunătăţirea dispozitivului de siguranţă rutieră pe raza municipiului, 
în care este stabilit  modul de acţionare în comun prin patrule mixte, precum 
şi  zonele de competenţă.  

S-a acordat sprijin structurilor poliţiei municipiului în luarea măsurilor 
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului. De asemenea, poliţiştii locali 
din cadrul Serviciului Circulaţie şi Disciplină Rutieră, au participat la 
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de manifestări cultural - artistice 
şi sportive, religioase sau comemorative , precum şi la alte activităţi care s-au 
desfăşurat pe domeniul public şi au implicat aglomerări de persoane. 

Au fost constatate contravenţii şi s-au aplicat sancţiuni pentru 
încălcarea normelor de oprire, staţionare şi parcare a autovehiculelor, în 
conformitatea cu OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Astfel, pentru opriri neregulamentare au fost aplicate 593 sancţiuni 
contravenţionale, din care 185 avertismente, conform art. 142 din OUG 
195/2002, implementându-se totodată şi punctele de penalizare stabilite prin 
art. 108 din OUG 195/2002. 
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Pentru nerespectarea unor restricţii vizând accesul interzis şi masa 
maximă admisă pe unele sectoare de drum, au fost aplicate 213 sancţiuni 
contravenţionale, din care 65 avertismente. 

Au fost constatate contravenţii şi aplicate sancţiuni pentru încălcarea 
normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicole 
cu tracţiune animală. Pentru aceste fapte au fost aplicate 202 sancţiuni 
contravenţionale,  din care 80 avertismente. 

Suma totală a amenzilor contravenţionale aplicate conform OUG 
195/2002 a fost de 103.113 lei. 

Poliţişti Locali SCDR, au acţionat pentru punerea în aplicare a 
prevederilor HCL 18/2008, privind buna administrare a domeniului public.  

Astfel, pentru ocuparea locurilor din parcările publice cu plată, fară 
plată anticipată a taxei, ocuparea locurilor persoanelor cu dizabilităţi, 
semnalizate ca atare, şi parcarea autovehiculelor în alt mod decât cel stabilit 
de marcaje şi indicatoare, au fost aplicate un nr. de 267 sancţiuni 
contravenţionale, conform art.3, lit. p din HCL 18/2008. 

Pentru expunerea autoturismelor pe domeniul public al municipiului în 
scopul înstrăinării către alte persoane fizice sau juridice, mai mult de 24 ore 
din momentul primei constatării, au fost aplicate 145 sancţiuni 
contravenţionale, conform art. 3 lit. L1, din HCL 18/2008. 

Pentru circulaţia vehiculelor pe drumurile publice cu noroi pe roţi, 
precum şi pierderea, scurgerea sau împrăştierea pe carosabil a materialelor 
de construcţii, carburanţilor şi lubrefianţilor, au fost aplicate 163 sancţiuni 
contravenţionale, conform art. 3, lit k, din HCL 18/2008. 

Pentru blocarea accesului la aleeile blocurilor de locuinţe, a celor din 
jurul acestora sau la platformele gospodăreşti au fost aplicate 93 sancţiuni 
contravenţionale, conform art.3, lit j din HCL 18/02008. 

Pentru parcarea pe domeniul public sau privat al municipiului a 
vehiculelor de transport marfă şi persoane având masa maximă autorizată 
mai mare de 3,5 tone în alte locuri decât cele special amenajate, au fost 
aplicate 164 sancţiuni contravenţionale, conform art. 3, lit o, din HCL 18/2008. 

Pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, privind sancţionarea 
faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale. 

Politişti Locali din cadrul SCDR, au participat la fluidizarea traficului şi 
luarea unor măsuri specific, cu ocazia executării unor lucrări de refacere a 
carosabilului pe raza municipiului, de intervenţii la sistemul de apă – 
canalizare, precum şi alte lucrări executate de diverse societăţi comerciale. 

În perioada urmatoare, concomitent cu acumularea experienţei 
necesare unei bune gestionări a sarcinilor specifice, poliţiştii locali vor avea în 
vedere asigurarea unei bune fluenţe în zonele aglomerate şi de risc, prin 
combaterea opririlor, staţionărilor şi parcărilor neregulamentare, precum şi 
punerea în aplicare a prevederilor HCL 18/2008, privind buna administrare a 
domeniului public, precum şi altor legii şi acte normative care intră în sfera de 
competenţă a poliţiei locale.  
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Activitatea  Direcţiei de Poliţie Locală Buzău a avut ca obiect şi 
asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat, stabilite 
prin Hotărârea Consiliului Local.  

Sunt prestate activităţi de asigurare a pazei, ordinii publice şi 
siguranţei civice în 68  de obiective, distribuite  pe  tot teritoriul administrativ 
al municipiului, având în derulare 61 de contracte. 

Dintre acestea, 43 sunt încheiate cu unităţi de învăţământ 
preuniversitare/preşcolare, din care: licee (14), şcoli generale (13) şi grădiniţe 
(16). 

Totodată, se asigură paza şi securitatea  instituţiilor  publice de pe 
raza municipiului, în general cele care aparţin de  Primăria Municipiului şi de 
Consiliul Local al Municipiului Buzău.  
 Pregătirea profesională 

Conducerea Poliţiei Locale  a pus un accent deosebit pe pregătirea 
profesională, prin instruirea continuă care se efectuează înainte de intrarea în 
serviciu cât şi la convocările de pregătire lunară a personalului existent. 

Prin intermediul mass-mediei s-a insistat pe întărirea  parteneriatului 
cu populaţia, parteneriat pe care vrem să-l materializăm prin furnizarea unor 
servicii de calitate şi/sau informaţii de interes public, fără a desconsidera însă 
normele privind confidenţialitatea datelor, furnizând în permanenţă informaţii 
referitoare la activităţile desfăşurate, astfel încât să ducem la creşterea 
încrederii populaţiei în activitatea noastră 

În  cadrul pregătirilor operative s-a insistat pe aspectele în care 
poliţiştii locali să acorde o atenţie deosebită ascultării problemelor cetăţenilor 
şi să încerce să se pună în slujba lor, deoarece sarcina principală este  
îndeplinirea serviciului în folosul comunităţii.  
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VIII. SERVICII, BIROURI şi COMPARTIMENTE SUB DIRECTA 
ÎNDRUMARE A PRIMARULUI 

 
 
Serviciul  Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională 

 
Managementul Resurselor Umane a impus o temeinică analiză a 

necesarului de resurse umane pentru crearea unor structuri eficiente şi 
riguroase care să acopere cu personal toate compartimentele funcţionale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum şi pentru serviciile 
publice din subordinea autorităţii publice municipale (consiliul local), în limita 
cheltuielilor (de personal) aprobate prin bugetul local aferent exerciţiului 
bugetar, dar şi cele impuse de prevederile Legii nr. 118/2010 privind stabilirea 
unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.  

Adoptarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de 
funcţii s-a realizat prin Hotărârea nr. 3/2011 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, a avut ca fundament juridic prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare. Proiectul acestei hotărâri a avut avizul Agenţiei Naţionale a 
Funţionarilor Publici nr. 871115/2011. 

Funcţionarii publici din cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională au avut ca obiectiv principal 
dezvoltarea abilităţilor de organizare, planificare, prognoză, conducere, 
decizie, control şi evaluare, în vederea îndeplinirii activităţilor ce le revin 
pentru aplicarea şi executarea în concret a actelor normative şi hotărârilor 
specifice după cum urmează: 

Pentru anul 2011, numărul de personal al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Buzău a fost de 764 posturi, din care 406 funcţii 
publice, care la rândul lor au însemnat 36 funcţii publice de conducere, 370 
funcţii publice de execuţie, restul însemnând 358 funcţii contractuale de 
execuţie, din care una de conducere. Vacante au fost 79 funcţii publice şi 
contractuale (urmare constrângerilor legale). 

Asigurarea stării de sănătate  a populaţiei de vârstă preşcolară s-a 
realizat prin activitatea depusă de 48 de asistente medicale şi infirmiere din 
cele cinci creşe din subordinea consiliului local, iar pentru cea din şcolile 
municipiului cele 88 cadre specializate: 19 medici pediatri, medicină generală 
şi stomatologi, 65 asistente medicale şi 4 surori medicale.  

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată 
prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea 
de selecţie şi recrutare  pentru ocuparea funcţiilor publice a rămas 
suspendată.  

Mobilitatea personalului în cursul anului 2011 a îmbrăcat următoarele 
aspecte: 16 cazuri de încetare a raporturilor de serviciu sau contractelor 
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individuale de muncă, din care două prin deces; 11 de suspendări (raporturi 
de serviciu şi contracte individuale de muncă); 3 funcţionari publici şi personal 
contractual s-au pensionat, iar în 5 cazuri au fost emise acte administrative 
pentru suspendarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă 
pentru creştere-îngrijire copil şi am primit 2 transferuri. 

Coordonarea activităţilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale a condus la colectarea, centralizarea şi arhivarea (dosarele 
profesionale/personale) celor 406 rapoarte de evaluare, pentru tot atâţia 
funcţionari publici şi 358 fişe de evaluare pentru contractuali bugetari. 

Dezvoltarea carierei în funcţia publică a însemnat promovarea în 
clasă, grad profesional şi trepte salariale a funcţionarilor publici care au 
obţinut în ultimii doi ani calificative de BINE şi FOARTE BINE la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale. Astfel, 143 de contractuali bugetari şi 
55 funcţionari publici au fost promovaţi în grad profesional şi în trepte 
superioare de salarizare a gradului obţinut, iar cei 51 funcţionari publici care 
au promovat examenul organizat cu avizul ANFP au fost promovaţi în clasă. 

Urmare aplicării prevederilor legale a fost acordată o creştere de 15% 
a drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual 
bugetar, fapt ce a determinat diminuarea pierderilor băneşti impuse de 
constrângerile legale anterioare. 

În anul 2011, 51 funcţionari publici şi-au continuat studiile în forme de 
învăţământ superior acreditate, 7 au absolvit cursuri de masterat cu 
specializări în profiluri ale administraţiei publice, iar 5 au continuat pregătirea 
în cadrul programului de instruire pentru utilizarea eficientă a calculatorului, 5 
dintre aceştia obţinând permisul ECDL. 

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională a coordonat programul pentru asigurarea unei stări de 
sănătate corespunzătoare tuturor angajaţilor. Pe parcursul anului 2011 s-a 
efectuat controlul medical anual prin Centrul medical  specializat în medicina 
muncii, a fost efectuată vaccinarea antigripală şi a fost asigurat cadrul 
adecvat bunei desfăşurări a activităţilor profesionale. 

Consecinţa acestor măsuri, în anul la care se referă raportul s-au 
înregistrat doar 3400 zile de concediu medical, pre şi postnatal, de  risc 
maternal, cu o medie de 3,77 zile pe angajat. 

Comisia de disciplină a fost sesizată în 3 cazuri, aflate încă în curs de 
soluţionare. 

În anul 2011 s-au efectuat un număr de 7760 ore suplimentare, din 
care au fost recuperate în timp liber 5117. 

Venind în întâmpinarea interesului pentru funcţia public, au fost 
coordonate / îndrumate stagii de practică pentru 193 studenţi şi masteranzi, 
toate finalizate cu activităţi de analize şi acordarea de note şi calificative şi 
eliberarea de adeverinţe pentru fiecare dintre acestea. 

De asemenea, în anul 2011, au fost eliberate un număr de 4853 
adeverinţe pentru personalul propriu, acoperind o paletă diversă de nevoi ale 
acestuia. 



 

 

80 

Cooperarea interinstituţională a însemnat 59 cazuri de relaţionare cu 
autorităţi şi instituţii publice precum şi cu organizaţii neguvernamentale din 
municipiul şi judeţul Buzău, dar şi din celelalte judeţe din ţară. 
            O activitate de mare importanţă desfăşurată de serviciu a fost 
cooperarea şi conlucrarea/colaborarea interinstituţională: 
ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI: 

  În anul 2011 au fost desemnaţi reprezentanţii administraţiei publice 
locale (ai consiliului local şi al primarului) în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, potrivit 
prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

O activitate deosebit de important, prin implicaţiile şi influenţa asupra 
comunităţii noastre, a fost participarea la realizarea proiectului „Planificarea 
strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi 
tehnic” (IPT), proiect care are caracter naţional şi este realizat în raport cu 
obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.  

    Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea 
contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă 
către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi 
inclusivă. 
         Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat 
dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare, IPT nu poate 
răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el 
trebuie să asigure pregătirea pentru o carieră de succes care presupune 
integrare socio - profesională. În aceste condiţii, învăţământul profesional şi 
tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, 
care este imediat urmat de învăţarea la locul de muncă, în vederea adaptării 
la cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT, realizată în corelare cu o cerere 
previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă, devin 
elemente strategice pentru o planificare performantă. 

Modelul propus şi implementat, începând cu anul 2003, urmăreşte 
asigurarea unei oferte de formare profesională prin IPT, relevantă  în raport 
cu nevoile previzionate ale pieţei muncii.  

Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la aspectul 
cantitativ (deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa muncii), cât şi la 
aspectul calitativ (teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării). 
Modelul de planificare strategică  se caracterizează prin:  
 descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri 

decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local; 
 realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a 

partenerilor economici şi sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete 
Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Consilii de Administraţie 
al  unităţii de învăţământ); 

 combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus; 
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 elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de 
planificare strategică: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
(PRAI) - nivel regional ; Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 
(PLAI) - nivel judeţean; Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) - nivelul 
comunităţii din aria de acţiune a şcolii. 

          Scopul Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) este de a 
îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi 
nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel judeţean, în perspectiva 
anului 2013.   
          Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ cuprinde: 
 analiza contextului judeţean din punct de vedere al evoluţiilor şi 

previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice; 
 analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a 

răspunde nevoilor identificate prin analiza contextului regional; 
 priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic la nivel regional, ca răspuns la nevoile identificate. 
Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita 

documentarea pentru elaborarea PAS şi de a oferi decidenţilor suportul 
pentru informarea deciziei cu privire la oferta de formare profesională iniţială 
în concordanţă cu cererea previzionată. 

PLAI este elaborat şi actualizat anual în cadrul Comitetului Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) - structură consultativă pentru 
problemele de educaţie şi formare profesională a Inspectoratului Şcolar 
Judeţean (ISJ). După adoptarea în cadrul CLDPS, PLAI este aprobat de 
Consiliul de administraţie al ISJ. 
            În acest context, la nivel local se au în vedere doua direcţii majore de 
acţiune: 

  Adaptarea planificării educaţionale la  nevoile de dezvoltare 
economico – socială durabilă de la nivel  local, regional şi naţional 
precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor 
prin: 

 Prognozarea nevoilor de pregătire prin sistemul de pregătire iniţială în 
perspectiva 2013; 

 Elaborarea prognozelor privind piaţa muncii în perspectiva 2013; 

 Adaptarea ofertelor educaţionale şi a reţelei şcolare la nevoile de 
dezvoltare economico-sociale de perspectivă; 

 Implicarea Consorţiul Regional al Regiunii Sud–Est, a Comitetului local 
de dezvoltare în realizarea ofertei educaţionale; 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională pentru 
populaţia de vârsta şcolara din mediul rural (creşterea gradului de 
mobilitate a elevilor prin dezvoltarea transportului şcolar si acordarea de 
facilitaţi de cazare şi masă, burse şcolare, învăţământ deschis la 
distanţă etc.); 
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 Implicarea Centrului de asistenţă psihopedagogică şi a consilierilor 
şcolari în orientarea şcolară şi profesională. 

 Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului 
inserţiei socio–profesionale a absolvenţilor prin: 

 Colaborarea dintre şcoli şi agenţii economici în vederea formării 
profesionale iniţiale; 

 Elaborarea Curriculumului în dezvoltare locală în parteneriat cu agenţii 
economici; 

 Participarea cadrelor didactice la stagii şi seminarii de formare şi 
diseminarea informaţiilor; 

 Îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţionarea echipamentelor 
specifice calificărilor profesionale; 

 Asimilarea calificărilor din sectorul industrial de către sectorul servicii; 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; 

 Dezvoltarea sectorului productiv privat, a agriculturii, creşterea ponderii 
serviciilor; 

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 
Pentru creşterea randamentului şcolar, dezvoltarea armonioasă a 

individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea 
sportului, îmbunătăţirea calităţilor motrice ale elevilor prin strategii didactice 
activ-participative şi atractive, au  fost realizate parteneriate cu Inspectoratul 
Şcolar şi S.C. „ElcarGid” (patinoarul artificial) pentru practicarea patinajului pe 
gheaţă în lunile ianuarie, februarie şi decembrie pentru un număr lunar de 
15.000 de elevi/preşcolari, cu Cluburile Galactic Buzău şi C.S. „Şoimii” Buzău 
pentru practicarea fotbalului pe teren redus (40 m X 25 m), prevăzut cu gazon 
sintetic, acoperit pe timp neprielnic de un balon de ultimă generaţie, în sistem 
organizat, în cadrul bazei sportive moderne, pentru un număr de 960  elevi 
lunar, iar cu C.S. Tenis Club Buzău pentru practicarea tenisului de câmp pe 
două terenuri prevăzute cu gazon sintetic , acoperit pe timp neprielnic de un 
balon de ultimă generaţie, în sistem organizat, în cadrul bazei sportive 
moderne, sub îndrumare şi urmărire de către antrenori de specialitate. 
                   Practicarea patinajului, fotbalului pe teren redus şi tenisului de 
câmp în sistem organizat, în cadrul unor baze sportive moderne, sub 
îndrumare şi urmărire de specialitate, pe baza analizei abilităţilor şi resurselor 
native ale elevilor pentru: 
             - ridicarea gradului de pregătire generală a elevilor prin formarea de 
deprinderi specifice care să conducă la desăvârşirea formării lor pentru viaţă; 
             - dezvoltarea potenţialului şi aptitudinilor fiecărui elev în funcţie de 
interesele şi motivaţiile personale, cât şi de cerinţele comunităţii şi ale 
societăţii în general; 
             - sprijinirea elevilor în vederea însuşirii unor tehnici adaptate la 
propriile capacităţi şi abilităţi; 
            - organizarea unui mediu interactiv de instruire; 
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            -antrenarea elevilor cu aptitudini către acest sport, în vederea 
realizării unor performanţe; 

            - dezvoltarea capacităţii generale de dezvoltare şi orientare  a 
elevilor într-o societate aflată în continuă şi rapidă schimbare. 
                 Având în vedere necesitatea recunoaşterii, promovării valorii şi 
stimulării elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare 
derulate în anul şcolar 2009-2010, precum şi a profesorilor care i-au pregătit,  
a fost alocată suma de 100.000 lei şi s-a efectuat premierea, după cum 
urmează: 
a) Olimpiade şcolare internaţionale  
  -locul III           : 1.200 lei/premiu/elev 
  -locul III          : 1.000 lei/premiu/profesor 
b) Olimpiade şcolare naţionale  
                  -locul I             : 800 lei/premiu/elev 
  -locul II            : 600 lei/premiu/elev 
  -locul III           : 400 lei/premiu/elev 
  -menţiune/premiu special/premiu de : excelenţă200lei/elev 
  -locul I            : 600 lei/premiu/profesor 
  -locul II           : 400 lei/premiu/profesor 
  -locul III          : 200 lei/premiu/profesor 
  -menţiune/premiu special/ premiu de excelenţă: 100 lei/menţiune/ 
premiu special/ premiu de excelenţă/ profesor. 
ÎN DOMENIUL CULTURII 
 În anul 2011, în municipiul Buzău s-au desfăşurat diverse acţiuni 
culturale, dintre care amintim :  
         La Galeriile de Artă Buzău s-a organizat : 
I. Vernisajul expoziţiei  retrospective Gheorghe Ciobanu,  membru UAP  
Buzău, intitulată „SUB SEMNUL CREAŢIEI” : 
II. Biblioteca scriitorilor buzoieni – lansare/prezentare carte : 

a) Nicolae Peneş – Oraşul cu castani şi amintiri (vol II) 
b) Chiriac Bucur – Amintiri despre apusul zeilor      

     c)Valeriu Nicolescu – Sărata Monteoru– Merei. 500 de ani de atestare 
documentară 
III. Festivitatea de conferire a titlurilor de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BUZĂU”  

- Doina Ciobanu 
- Ştefan Iovan  
- Preot  Mihail Milea 
- Gheorghe  Milu 
- Constantin Ungureanu   

IV. Festivitatea de premiere a  cetăţenilor de onoare   
V.  Festivitatea de conferire a titlului  de „OMUL ANULUI 2010”   
- Dumitru Ion Dincă  
- Preot  Mihail Milea 
VI. Festivitatea de premiere a   „OMULUI  ANULUI 2010”. 
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 Pentru “Zilele Buzăului” în Piaţa Dacia a fost organizate 3 zile de acţiuni 
culturale: un megaconcert susţinut de artişti buzoieni, consacraţi sau aflaţi la 
început de drum, intitulat "SEARA ARTIŞTILOR BUZOIENI", la care au 
evoluat:  DJ +M.C.  Paul şi Anda ,  Mugurii,  Theodora Bârsan şi Alexandru 
Petcu , Atena Bratosin, Gabriela Bolocan, George Mitrea, Duţu Cezărică,  
Dana M-Body, Dj Sava & Cristina.  În cea de-a doua zi de spectacol, pe 
aceiaşi scenă a urmat concertul de muzică populară românească intitulat “ 
SEARA MUZICII POPULARE ” susţinut de artişti ai Centrului Judeţean pentru 
Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi alţi invitaţi . În a treia zi a 
fost organizat "SPECTACOLUL TINEREŢII" unde recitalurile 
artiştilor/formaţiilor  Paul şi Anda,  Alessia , Phelipe,  Narcotic Sound & 
Cristian D şi Provincialii & Taraful de la Chişinău au alternat cu o serie de 
concursuri interactive intitulate Miss Zilele Buzăului 2011, iar la evenimentul 
s-a încheiat cu  un foc de artificii. 

De asemenea, au fost organizate acţiuni în parteneriat cu principalele 
instituţii publice de specialitate, dintre care amintim: 

-Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu”: 
a)–Zilele Bibliotecii V. Voiculescu Buzău, manifestare complexă, cu prilejul 
căreia s-au desfăşurat o expoziţie cu cărţi, manuscrise, documente, stand de 
cărţi cu vânzare şi o campanie de îndemn la lectură în şcoli;                                                                                            
b)- Zilele „Pamfil Şeicaru”, dedicată împlinirii a 31 de ani de la moartea 
marelui jurnalist, cu prilejul căreia s-au desfăşurat un simpozion dedicat vieţii 
şi operei, o  întâlnire cu cadre didactice de la facultăţi de jurnalism şi 
cercetători în domeniu, un  concurs judeţean al publicaţiilor şcolare şi un 
seminar de instruire a profesorilor . 

- Muzeul Judeţean Buzău – organizarea, promovarea şi conservarea 
expoziţiei Colecţia de artă contemporană “Marieta şi Chiriac Bucur” ; 

- Teatrul “George Ciprian” – Editia a VIII-a a Galei Vedetelor, 14 – 22 
mai, cu următorul program de gală: “Aproape perfectă”, “Blocaţi în dormitory”, 
“Boul şi viţelul”, “Doamna şi specialistul”,  “Fii cuminte Cristofor”, “Mici crime 
conjugale”, “Moştenirea norocului”, “Nişte fete”, “Puşlamaua”, “Sirena şi 
Victoria”, “Taxi blues” şi “Vacanţă în Guadelupa”.  

În cadrul programului “Biblioteca scriitorilor buzoieni” au  fost 
achiziţionate şi/sau sprijinite financiar, următoarele lucrări: 

Autor Titlul lucrării 

Passionaria Stoicescu Călimara fermecată 

Gheorghe Mincă Poeme 

Lucia-Luxandra Ioniţă Frunze de toamnă 

Teodor Iulian Fetcu Poezii 

Nicolae Peneş Buzău – oraşul cu castani şi amintiri 

Stroe Dan A TRAVERS  LE FRANÇAIS 

Ciurea Constantin Catalog de decoraţii   vol III 

Bucur Chiriac Amintiri despre apusul zeilor 

Constantin Ungureanu Îngerii Negri 
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Călin Gheţu În dialog cu poersonalităţi buzoiene 

Gheorghe Ciobanu Catalog 

Dumitru Dănăilă În căutarea paradisului 

Palatul Copiilor 60 de ani de învăţământ nonformal la 
Buzău 

Lionel Octavian Zosmer REIKI-înţelepciune şi putere 

Teodor Iulian Fetcu O cometă-i chipul tău 

Dumitru Ion Dincă Consideraţii asupra literaturii 
buzoiene 

Emanuel Florentin Cărbunaru Alandala 

Dorin Ivan PANTA REI – 9 Povestiri cu tâlc 

Diana Staicu Olimpism - Îndrumar 

Nicolae Gâlmeanu Golgota Akasha 

Pentru ziua de 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului, au fost 
organizate manifestări dedicate celor mici: concerte, animaţii, concursuri, 
activităţi sportive şi recreative. 
 Astfel,  în Parcul Crăng, a avut loc următorului program:    

- muzică de fundal specifică DJ (cutiuţa muzicală); 
-jocuri specifice vârstei de 5-12 ani în compania clovnilor trupei 

Zambilica (trei clovni) ; 
- twisting (modelaj) baloane (mici, 1000 buc şi mari, 500 buc) şi oferirea 

lor celor mai mici participanţi de animatori (opt animatori) şi clovnii  trupei 
Zambilica (trei clovni); 

- face painting (pictură pe faţă), make-up artist şi copii– sase persoane; 
- demonstraţie karting (Clubul de karting al Palatului Copiilor) ; 
- plimbări gratuite cu bicicletele de agrement pentru copii cu vârste de la 

8-14 ani – 15 biciclete ; 
- plimbări gratuite cu maşinuţe electrice (20 buc) pentru copii cu vârste 

de la 4-8 ani; 
- plimbări gratuite prin parc cu poneii aduşi special pentru acest 

eveniment, a copiilor cu vârste de la 4-14 ani- 6 ponei; 
-fotografii gratuite pentru copii care participă la eveniment, cu vârste  de 

la 4-14 ani (300 de fotografii); 
- Discoteca copiilor, MC & DJ. 

 Pentru Ziua Naţională a Tineretului s-a organizat un program artistic 
cuprinzând:  concurs tip freestyle pentru tinerii rolleri buzoieni, demonstraţii 
de sporturi la modă între adolescenţii zilelor noastre (biciclete DMX, rolle, 
skateboard), Crosul tineretului,  concert Pop – Rock – CELIA. 

În data de  12 aprilie 2011 s-a sărbătorit Sfântul Sava de la Buzău,  
unul din martirii sfinţi români, din primele veacuri, atestat de istoria 
creştinismului românesc. 

Programul de acţiuni intitulat ”Zilele Buzăului – ediţia a VII-a 2011”, a 
debutat cu manifestări dedicate Sfântului Sava, organizate în colaborare cu 
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Parohia Sf. Sava de la Buzău, Fundaţia 
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„Sfântul Sava” de la Buzău şi a cuprins printre altele un concurs de creaţie 
literară, o antologie de texte despre Sf. Mc. Sava, acţiuni de promovare a 
personalităţii acestui sfânt şi hramul acestei zile. De asemenea, la Catedrala 
“Sf. Sava” Buzău, a fost organizată slujba religioasă – Sf. Sava ocrotitorul 
Buzăului,  şi Hramul Sf. SAVA. 

A avut loc Simpozionul „BUZĂUL STRĂVECHE VATRĂ DE CULTURĂ 
ŞI CIVILIZAŢIE” la care au susţinut prelegeri : 

-academician Dan Berindei 
-prof. univ. dr. Ion Bulei 
-prof. univ.dr. Mihai Păstrăguş 
-preot prof. dr.  Mihail Milea  
-prof. Doina Ciobanu 
-prof. Nicolae Peneş 
-prof. Valeriu Nicolescu 
-prof. Călin Gheţu.  
În parteneriat cu Asociaţia de Întrajutorare „Ionaşcu Filofteia Dănuţa” a 

fost organizată "Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de 
circulaţie şi de omagiere a victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora 
în România", potrivit H. G. nr. 864/2007 privind declararea celei de-a treia 
duminici a lunii noiembrie ca "Ziua mondiala de comemorare a victimelor 
accidentelor de circulatie si de aducere a omagiului victimelor accidentelor 
rutiere si familiilor acestora în Romania" . 

A fost organizată o întâlnire la clubul poliţiştilor la care au participat 
autorităţile publice locale, Asociaţia de Întrajutorare „Ionaşcu Filofteia Dănuţa”  
reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, delegaţi ai I. S. U. Buzău, 
elevi voluntari, motociclişti.  A urmat un marş către Colegiul Naţional „M. 
Eminescu”, Colegiu Naţional „B.P. Haşdeu”, Colegiul Economic „Marele 
Voevod Mihai”, prilej cu care au fost prezentate elevilor riscurile la care se 
expun în cazul nerespectării regulilor de circulaţie.  

De asemenea, au primit sprijin financiar nerambursabil, potrivit Legii nr. 
350/2005 următoarele persoane fizice şi juridice care au desfăşurat proiecte 
în interesul comunităţii buzoiene: 

a. Finanţări nerambursabile a unor proiecte de interes local propuse de 
persoane  fizice 

Nr. crt. Persoana fizică Suma aprobată  
           - lei- 

1 Petcu Alexandru 2.000 

2 Oprişan Neculai 1.000 

3 Staicu Dănuţ 500 

4 Tudorache Vasile 500 

b. Finanţări nerambursabile ale proiectelor de interes local propuse de 
persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii: 
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Nr. 
crt. 

 
Persoana juridică 

Suma 
aprobată 

- lei- 

1 Asociaţia Literară RA-LIBRIS 2.500 

2 Asociaţia Revoluţionarilor Club 22 5.000 

3 Asociaţia Pro Eurocult, din care: 
-Poienele Măgurii 
-Promovare şi educaţie Ecologică la Vulcanii 
Noroioşi 
- Măgura, Pietre însufleţite  

3.500 
 

4 A.R.P.I.A. 2.500 

5 Filiala Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă 5.000 

6 Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic 5.000 

7 Asociaţia Unison 2.500 

8 Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană” 10.000 

9 C.A.R.P.M. 1.000 

10 Asociaţia Pescarul Buzoian 2.500 

11 Asociaţia Acoperământul Maicii Domnului 2.500 

12 Asociaţia Crescătorilor de Păsări Buzău 2.500 

13 Clubul Paraşutiştilor „Şoimii” 2.500 

14  Fundaţia Pro Civitas – Festivalul Mărcilor tradiţionale 10.000 

15 Asociaţia Turism Rural, Ecologic şi Cultural 2.500 

16 Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – 
Filiala Buzău 

2.500 

17 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – filiala Buzău 2.500 

18 Asociaţia Artiştii pe scena vieţii 2.500 

19 Asociaţia Hair Redivivus 2.500 

20 Asociaţia Euromediu şi Dezvoltare Socială 2.500 

În urma evaluării proiectelor eligibile, potrivit criteriilor specifice stabilite 
şi algoritmului de calcul, depuse conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare au fost alocate 
următoarele punctaje şi sume: 

1. Persoane juridice de drept public:     

Nr. 
Crt. 

Persoana juridică de drept public 
Suma 
aprobată  
- lei- 

1 Palatul Copiilor 10.000 

2 

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” , din care:  
- Zilele Bibliotecii V. Voiculescu 
- Zilele Pamfil Şeicaru 
- Festivalul „Primăvara poeţilor” 

 
15.000 
7.000 
4.000 
4.000 
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3 Teatrul „ George Ciprian” 40.000 

            2. Persoane juridice de drept privat:       

Nr. 
Crt. 

Persoana juridică de drept privat 
Suma 
aprobată 
- lei- 

1 
Asociaţia Pro Eurocult ,              
             -Măgura Pietre Însufleţite 

15.000 

2 
Asociaţia nevăzătorilor din România – Filiala Buzău -
Vrancea 

5.000 

3 Uniunea Artiştilor Plastici din românia – filiala Buzău 25.000 

4 Asociaţia Literară Ra-Libris -Prin muzică la obârşii 
15.000 
 

5 

Fundaţia pentru Tineret, din care: 
- Forumul judeţean al ONG-rilor 
- Festivalul Naţional de muzică rock Top T 2011 
- Festivalul de jazz şi blues Bluzău 2011 
-Tabăra de artă monumentală 
- Teatru social 
- Spaţiul intercultural „Alandala” 
- Little strings 
- Cultură şi efect 

100.000 
5.000 
30.000 
15.000 
10.000 
20.000 
-- 
10.000 
10.000 

6 Fundaţia „G-ral Grigore Baştan” 20.000 

7 
Alianţa Culturală pentru Buzău, Interart- stagiune 
neconvenţională 

10.000 

8 
Asociaţia pentru Tineret  Buzău 2010 - Festivalul 
Naţional Mihaela Runceanu 

5.000 

9 Asociaţia „Artiştii pe scena vieţii” 2.500 

10 Fundaţia ecologistă „Eco Buzău XXI” 2.500 

                  3. Persoane fizice:               

Nr. 
Crt. 

Persoana fizică 
Suma 
aprobată  
 - lei- 

1 Ungureanu Constantin 4.500 

       Ca o concluzie, se constată interesul crescând al cetăţenilor 
municipiului nostru, pentru ceea ce este autentic şi valoros, demonstrând 
înclinaţia spre frumos şi natural. 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI 

Pentru a asigura o finanţare ritmică potrivit programului de pregătire şi a 
celui competiţional, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea 
municipiului Buzău cu “Fotbal Club Gloria Buzău” şi respectiv “Handbal 
Municipal” Buzău, asocierea având ca obiect finanţarea şi realizarea în 
comun, de către părţile asociate/contractante, a acţiunilor de promovare şi 
dezvoltare a activităţii sportive, prin asigurarea condiţiilor organizatorice şi 
materiale de practicare a activităţii fotbalistice şi respectiv, handbalistice în 
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municipiul Buzău, precum şi promovarea imaginii  municipiului Buzău în plan 
naţional şi internaţional prin echipele simbol ale comunităţii.  

Asocierea s-a făcut pe o durată de 5 ani. Contribuţia financiară a 
municipiului este din veniturile proprii, pe baza performanţelor sportive şi este   
aprobată anual din bugetul local, în funcţie de rezultatele sportive obţinute 
anterior.  

Contractul-cadru cu cele două asociaţii sportive prevede: 
-   obligaţia ramânerii în Buzău  a echipelor de fotbal/handbal;  
- promovarea în cadrul echipelor de fotbal/handbal, de jucatori din 

pepiniera proprie;  
-asigurarea reclamei, pe stadion, în timpul meciurilor, pentru consiliul local 

şi Primaria municipiului Buzău;  
- promovarea imaginii municipiului Buzău şi a Consiliului Local al 

municipiului Buzău,  prin inscripţionarea vizibilă pe faţă sau spatele tricoului 
de joc, a însemnelor acestora;  
     -  obligaţia realizării de protocoale de colaborare cu licee cu profil sportiv, 
din municipiul Buzău, în vederea promovării de jucatori din cadrul acestora;  

-   acordarea de acces gratuit la meciurile echipei de fotbal, copiilor sub 14 
ani şi persoanelor cu handicap;  
      -   contribuţia municipiului Buzău se va aproba anual, în bugetul propriu al 
municipiului, în funcţie de performanţele obţinute;  

 - în cazul neexecutării obligaţiilor mai sus menţionate, asocierea se 
desfiinţează de plin drept, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei de judecată (pact comisoriu de gradul IV).  
             În municipiul Buzău există o procedură stabilită pentru aplicarea Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi sunt definite criteriile de 
evaluare a proiectelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al 
Municipiului Buzău. 
              În principiu, metodologia impusă de lege pentru administrarea 
schemei de finanţări nerambursabile are în vedere asigurarea transparenţei 
procesului pe tot parcursul derulării sale. Această abordare se bazează pe 
principiul conform căruia comunitatea şi mediul în care operează beneficiarul 
finanţării nerambursabile reprezintă o resursă importantă în dezvoltarea pe 
termen mediu şi lung din punct de vedere al resurselor umane, relaţiilor şi 
parteneriatelor, surselor de finanţare etc. Astfel, se urmăreşte încurajarea 
parteneriatelor public-privat la nivel local, ca şi asigurarea de către beneficiari 
a unei publicităţi corespunzătoare a proiectelor şi rezultatelor acestora. 
              Metodologia adoptată în Buzău figurează pe pagina web a primăriei, 
cu grilele de evaluare ale proiectelor care vor fi depuse. 
              Autoritatea publică locală a sprijinit puternic activitatea sportivă, 
cluburile sportive şi asociaţiile sportive pe ramură de sport, precum şi 
serviciul descentralizat al Agenţiei Naţionale pentru Sport din Buzău. 
               Au fost finanţate din fonduri publice proiectele întocmite în scopul 
implementării programelor sportive de utilitate publică şi anume: programul 
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"Promovarea sportului de performanţă", programul "Sportul pentru toţi" şi 
programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive". 
               Astfel, au fost repartizate următoarele alocaţii bugetare directe 
pentru structurile sportive persoane juridice de drept public, după cum 
urmează:   Alocaţii pentru structurile sportive de drept public: 

Nr. 
crt. 

 
Structura  sportivă 

Aprobat 
- lei - 

1 Clubul Sportiv Municipal 100.000 

2 Clubul Sportiv Palatul Copiilor 5.000 

3 L.P.S. “Iolanda Balaş Söter” 50.000 

4 Clubul Sportiv Şcolar 15.000 

5 Direcţia pentru Sport Buzău 150.000 

        Alocaţii pentru serviciul public descentralizat, cu personalitate 
juridică, din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cheltuieli eligibile 
cheltuielile efectuate de serviciul public descentralizat, cu personalitate 
juridică, din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, pentru 
proiectele/programele organizate în municipiul Buzău, 150.000 lei. 

- Finanţări nerambursabile a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 
si ale asociaţiilor sportive pe ramura de sport:     

Nr. 
crt. 

Structura  sportivă 
Suma 
aprobată 
- lei- 

1 C. S. Voinţa 30.000 

2 C. S. Rugby Club 10.000 

3 C.S. Atletic 10.000 

4 C.S. Dacia 10.000 

5 C.S. Motostar 10.000 

6 Box Club Stefan-Emil Stoicescu 5.000 

7 C.S. RER 15.000 

8 Clubul de volei Dacia 100.000 

9 C.S. Univers B90 5.000 

10 C.S. B. P. Haşdeu 15.000 

11 C.S. Sakura 70.000 

12 C.S. Rugby Club Stejarul 150.000 

13 C.S. Chimia 10.000 

14 C.S. Fotbal Club Municipal Hidro-Metalcord 5.000 

15 C.S. Luceafărul 5.000 

16 Clubul Sportiv Real 2008 10.000 

17 Asociaţia Galactic Sport 10.000 

18 C.S. Extreme Adventure 200.000 

19 Asociaţia judeţeană de tenis de masă 50.000 

20 C.S. Metalul Beta 7.000 

21 Clubul de Dans Sportiv Alegretto 5.000 

22 C.S. Miandra 2008 5.000 
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23 C.S. XM Raid 25.000 

24 C.S. Ten Club Tenis 10.000 

25 C.S. Viitorul 2010 10.000 

           Şi în anul 2011, municipiul nostru a fost gazda a numeroase reuniuni 
sportive, ceea ce a făcut ca cetăţenii să aibă acces la manifestări de înaltă 
ţinută sportivă din care evidenţiem câteva, şi anume:  programul “Sportul 
pentru toţi” la disciplinele înot, fotbal –tenis, baschet, volei şi  fotbal, 
competiţiile de aeromodele şi rachetomodele etc. 
ÎN DOMENIUL RELIGIEI 
           Spre cinstea şi mândria cetăţenilor municipiului nostru, Buzăul este 
oraşul unde se construiesc şi biserici. Astfel, menţionăm că în municipiu sunt 
în diferite stadii de execuţie - de la proiectare, obţinerea de avize şi 
autorizaţii, până la lucrări de finisare şi pictură - Catedrala „Sf. Sava de la 
Buzău” şi nu mai puţin de opt biserici parohiale(Biserica Sf. Toma - parcul 
Marghiloman; Biserica Sf. Spiridon - bd. N. Bălcescu; Biserica Sf. Vasile - 
Unirii Nord; Biserica Sf. Mc. Mina - strada Spiru Haret; Biserica Sf. 
Pantelimon - Spitalul Judeţean; Biseria Sf Petru şi Pavel - str. Lunii; Biserica 
Inălţarea Sfintei Cruci - cartier Micro III, Biserica Adventistă “Filadelfia”). 
            Au continuat să fie sprijinite financiar atât biserica strămoşească, cât 
şi celelalte culte religioase recunoscute potrivit legii care au depus proiecte, 
în îndeplinirea sacrei misiuni, sumele fiind repartizate şi virate bisericilor după 
cum urmează: 

Nr 
crt. 

 
Unitatea de cult religios 

Suma 
aprobată  
- lei- 

1 Parohia Cuvioasa  Parascheva 70.000 

2 Parohia Sf. Dumitru 10.000 

3 Parohia Sfântul Andrei 10.000 

4 Parohia Sfântul Toma 10.000 

5 Parohia Sf. Nicolae 10.000 

6 Parohia Sfântul Sava 170.000 

7 Parohia Sf. Ioan Botezătorul 10.000 

8 Parohia Sf. Petru şi Pavel 10.000 

9 Parohia Naşterea Maicii Domnului 10.000 

10 Catedrala Înălţarea Domnului 20.000 

11 Parohia Sfântul Vasile cel Mare 10.000 

12 Parohia Sfânţii Îngeri 25.000 

13 Parohia Tuturor Sfinţilor 10.000 

14 Parohia Sf. Trei Ierarhi 15.000 

15 Parohia Sfânta Treime 10.000 

16 Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Bethel 5.000 

17 Parohia Sf. Mina 10.000 

18 Parohia Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Brazi 10.000 

                   Criteriile specifice de evaluare a proiectelor au fost: 
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                   - cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea  unităţii de 
cult fără venituri sau cu venituri mici; 
                   - cheltuieli necesare pentru construirea şi repararea  lăcaşurilor 
de cult; 
                   - cheltuieli necesare pentru conservarea şi  întreţinerea bunurilor 
de patrimoniu; 
                   - cheltuieli necesare pentru desfăşurarea unor activităţi de 
asistenţă socială ; 
                   - numărul de credincioşi, conform ultimului recensământ. 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII: 
        Sistemul sanitar din România se află într-o perioadă de transformări 
profunde, de la faza în care era aproape în întregime proprietatea statului şi 
era coordonat de Ministerul Sănătăţii prin direcţiile judeţene de sănătate 
publică şi a Municipiului Bucureşti, la situaţia actuală în care majoritatea 
unităţilor sanitare sunt unităţi autonome, în administrarea autorităţilor locale 
sau judeţene. 
          Continuarea reformei sistemului sanitar este strict necesară în scopul 
creşterii calităţii vieţii şi apropierii de indicatorii de sănătate şi demografici 
similari ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu scăderea patologiei specifice 
ţărilor subdezvoltate. 
          Analiza situaţiei actuale: 
      În domeniul sănătăţii, judeţul Buzău, ca majoritatea judeţelor ţării, nu se 
caracterizează prin indicatori foarte buni. Populaţia îmbătrânită, mortalitatea 
generală peste media ţării, personal medical insuficient, dotarea precară cu 
aparatură medicală modernă şi/sau performantă, toate acestea determină 
nivelul actual al indicatorilor stării de sănătate. 
      Spre deosebire de judeţ, municipiul Buzău se caracterizează prin 
indicatori mai buni ai stării de sănătate, datorită accesibilităţii populaţiei la 
serviciile medicale, datorită nivelului de trai crescut al locuitorilor oraşului, 
comparativ cu populaţia judeţului şi datorită implicării autorităţilor locale în 
rezolvarea problemelor populaţiei municipiului Buzău. Problemele din sectorul 
de sănătate cu care se confruntă oraşul Buzău sunt problemele specifice 
majorităţii localităţilor urbane din România, produse în primul rând de 
subfinanţarea cronică a acestui sector de activitate. 
         S-a continuat activitatea de acordare a asistenţei medicale în unităţile 
de învăţământ, potrivit Protocolului cu Ministerul Sănătăţii, prin Spitalul 
Judeţean de Urgenţă, conform Hotărârii nr.198/2009 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea preluării activităţilor din domeniul 
asistenţei medicale comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile 
de învăţământ cu personal ce asigură 88 posturi, repartizate în cele 15 
dispensare medicale şcolare, astfel: 22 în domeniul stomatologiei, din care 12 
medici stomatologi şi 10 asistenţi medicali, respectiv 66 în specialitatea 
medicină generală – 10 medici, 50 asistenţi medicali şi 6 surori medicale. 
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Compartiment Audit Public Intern 
 

Compartimentul audit public intern înfiinţat conform prevederilor legale 
în subordinea directă a Primarului municipiului Buzău îşi desfaşoară 
activitatea cu un singur angajat. Sfera de activitate a compartimentului este 
reprezentată de două activităţi şi anume : 

1. Audit public intern 
2.Menţinerea  şi dezvoltarea   sistemului de management al calităţii ISO 

9001. 
1.Sfera auditului public intern cuprinde : 
 39 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, faţă de 23 în 

2010, conform Hotărârii nr. 137 adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa ordinară din 29 septembrie 2011; 

 6 instituţii publice de subordonare locală cu personalitate juridică: 
– Direcţia  de Asistenţă socială, Cantina de ajutor social, Centrul de 
recuperare, reabilitare şi educaţie specială,  Casa de cultură “Ion Caraion” a 
municipiului,  Complexul de servicii pentru persoane vârstnice “Alexandru 
Marghiloman” şi Centrul de urgenţă de zi şi de noapte pentru persoane adulte 
fără adăpost din municipiul Buzău (faţă de 5 în 2010), acesta din urmă 
înfiinţat ca urmare a Hotărârii nr. 125 adoptată de Consiliul Local al 
Municipiului Buzău în şedinţa ordinară din data de 25 august 2011; 

 8 agenţi economici: - Regia autonomă municipală “RAM”, S.C. 
Prestcom Serv. S.A., S.C. Urbis-Serv S.R.L., S.C. Transbus S.A., S.C. 
Aquafor S.A.(societăţi comerciale la care Consiliul local al municipiului Buzău 
este acţionar unic), S.C. Compania de Apa S.A.-75.86%, S.C. Pieţe, Târguri 
şi Oboare S.A.- 99.29%, S.C. Ecogen Energy S.A.-5,10% şi S.C. Rer 
Ecologic Service S.A.-6.90%. 

     Instituţiile de subordonare locală şi societăţile comerciale ale 
municipiului enumerate mai sus, mai puţin S.C. Compania de Apă S.A. şi 
Regia autonomă municipală “RAM” Buzău, nu au organizate compartimente 
de audit intern şi nu au încheiat nici contracte de prestări servicii cu persoane 
fizice şi juridice. 

      Auditul public intern este organizat în compartiment distinct în cadrul 
Primăriei Municipiului Buzău, ca şi la Compania de Apă S.A. şi RAM Buzău. 
         Compartimentul Audit Public Intern se află în subordinea directă a 
Primarului, potrivit alin (1), art. 10 din Legea 672/2002 privind auditul public 
intern, cu modificările  şi completările ulterioare, iar cele de la Compania de 
Apă S.A. şi RAM Buzău în subordinea directă a directorului general. 

Pe parcursul anului 2011 compartimentele de audit intern nu au 
prezentat modificări, de la începutul până la sfârşitul anului conform 
organigramelor celor 3 entitati au fost cu câte un post ocupat. 
         În vederea desfăşurării activităţii s-au elaborat şi avizat, conform 
prevederilor legale, atât la Primăria municipiului Buzău cât şi la S.C. 
Compania de Apă şi Regia autonomă a municipiului "RAM" Buzau, norme 
proprii de exercitare a activităţii de audit intern, dar ca urmare a republicării 
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Legii nr. 672/2002 - privind auditul public intern, în baza Legii nr. 191/2011 se 
va proceda ulterior la modificarea şi completarea acestora.  
          În scopul îndeplinirii sarcinilor ce-i revin, auditorul întocmeşte planul 
anual de audit intern şi respectă planul strategic de audit intern pe cinci 
ani(2010-2014).  

Planul de audit pe anul 2011 a cuprins un număr de 8 acţiuni de 
auditare, din care au fost efectuate 8. 

De asemenea, s-au urmărit în paralel cu efectuarea acţiunilor prevăzute 
în plan activităţile desfăşurate în mod curent la primărie şi celelalte instituţii 
publice.  

Compartimentul Audit Public Intern a realizat şi activităţi nespecifice, 
cum sunt: 
- auditarea în mod curent a proiectelor de hotărâre ce urmează a fi adoptate 
de Consiliul Local al Municipiului Buzău la sedinţele ordinare lunare şi la cele 
extraordinare şi efectuarea de rapoarte de audit asupra unora dintre acestea, 
atunci când situaţia o impune(exprimarea unei opinii în vederea adoptării 
unora dintre acestea) etc. 
- consilierea neformalizată în diverse situaţii, atât cu privire la activitatea 
proprie, cât şi a subordonatelor. 
          Obiectivele auditate în anul 2011 de către Compartimentul Audit Public 
Intern conform planului aprobat de ordonatorul de credite au fost în principal 
următoarele : 

-auditarea proiectelor de bugete, bugetelor rectificate şi definitive ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, ale instituţiilor publice, regiei şi 
societăţilor comerciale enumerate mai sus. 

Principalele obiective de audit urmărite au avut in vedere: 
- funcţionarea sistemului de control intern;  
- efectuarea verificărilor de către persoanele responsabile; 
- existenţa si aplicarea Procedurilor interne; 
- organizarea sistemului contabil; 
- existenta documentelor justificative. 

Riscurile semnificative identificate: 
- riscuri  cu privire la lipsa de securitate a sistemului informatic; deşi s-au 

implementat cu respectarea dispoziţiilor legale, anumite aplicaţii informatice, 
cum ar fi: conducerea contabilităţii, gestionării resurselor umane, circuitul 
documentelor, evidenţa bunurilor din domeniul public şi privat, necesită 
schimbări şi perfecţionări periodice; 
        - inexistenţa unui cadru instituţional adecvat pentru o bună implementare 
a proiectelor. 

Principalele recomandări : 
- actualizarea fişelor de post şi corelarea acestora cu procedurile specifice 

de lucru; 
- introducerea în procedurile de lucru a termenelor pentru realizarea 

diferitelor activităţi şi a pistei de audit; 
- separarea atribuţiilor.    
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Nu s-au identificat iregularităţi şi posibile prejudicii la niciuna dintre 
acţiunile întreprinse, s-au făcut recomandări care în general au fost aduse la 
îndeplinire pe parcursul desfăşurării acţiunii. Nu au existat recomandări 
neînsuşite de conducătorul unităţii. 

2. Menţinerea  şi dezvoltarea   sistemului de management al calităţii 
ISO 9001. 

Sistemul de management al calităţii a fost implementat si certificat 
urmare aplicării Dispoziţiei primarului nr. 341/2005, care a investit auditorul cu 
calitatea de RMC(reprezentantul managementului calităţii). Să asigure ca 
procesele necesare Sistemului de Managament al Calitaţii sunt identificate, 
implementate şi menţinute. 

Atribuţiile pentru această activitate sunt: 
- Să asigure cunoaşterea la nivelul întregii organizaţii a politicii si 

obiectivelor calităţii; 
- Să elaboreze planul anual de audit pentru Sistemul de 

Managament al Calităţii şi urmărirea realizării acestuia; 
- Să raporteze primarului despre stadiul implementării şi despre 

funcţionarea şi eficienţa Sistemului de Managament al Calităţii, în vederea 
analizei şi, în acelaşi timp, să folosească aceste informaţii ca bază pentru 
imbunătăţiri viitoare; 

- Să se asigure ca în centrul preocupărilor, la toate nivelurile, se 
află satisfacerea cerinţelor petenţilor; 

- Să reprezinte Primaria Municipiului Buzau în relaţia cu parteneri 
externi (organizaţii de acreditare şi certificare, primării, prefecturi, societăţi 
comerciale, ministere etc.); 

- Să elaboreze documentele Sistemului de Managament al Calităţii; 
- Să ducă la îndeplinire acţiunile corective/preventive; 
- Să efectueze periodic instruirea responsabililor cu asigurarea 

calităţii la nivelul tuturor compartimentelor organizaţiei; 
- Să îndeplineasca totodată toate atribuţiile care îi revin conform 

prevederilor capitolului 5.3.4 din Manualul Sistemului de Managament al 
Calităţii. 
          În anul 2011 a avut loc auditul de recertificare a sistemului de calitate 
ISO 9001:2008 pentru următorii 3 ani 2011-2014, care a confirmat 
menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului. 

 
Compartiment Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă 
 

Compartimentul de Protecţie Civilă, Prevenire şi Stingere a Incendiilor din 
cadrul Primăriei Municipiului Buzău a desfăşurat în anul 2011 următoarele 
activităţi : 

1. A întocmit Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 
anul 2011, plan care a fost avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al Judeţului Buzău şi a fost aprobat prin 
dispoziţia primarului municipiului Buzău. 
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2. A organizat şi coordonat pregătirea membrilor Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Buzău, personalului centrului operativ 
cu activitate temporară, inspectorilor de protecţie civilă şi personalul 
celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici pe care îi 
coordonează. 

3. A participat şi a sprijinit derularea Programului de acţiuni pentru 
sărbătorirea „ ZILEI PROTECŢIEI CIVILE „ cu prilejul  aniversării a 78 
de ani de la înfiinţarea protecţiei civile în Romania, program întocmit de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului 
Buzău. 

4. A participat la următoarele activităţi de pregătire coordonate de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului 
Buzău prevăzute în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă pentru anul 2011: 

- convocarea la pregătirea anuală a şefilor centrelor operative cu 
activitate temporară de la municipii şi oraşe, inspectorii de 
protecţie civilă desfăşurată la Sala 24 a Primăriei Municipiului 
Buzău ; 

- instructajele de pregătire trimestrială organizate cu şefii centrelor 
operative cu activitate temporară de la municipii şi oraşe şi  
inspectorii de protecţie civilă ; 

- exerciţiul de intervenţie în caz de accident major, la S.C. 
HIDROCONSTRUCŢI S.A. SIRIU ; 

- exerciţiul de intervenţie, în caz de accident chimic, la S.C. 
AVICOLA S.A. BUZĂU; 

- exerciţiul de intervenţie, în caz de urgenţă radiologică, la S.C. 
URSUS BREWERIES S.A. BUZĂU ; 

- exerciţiul de alarmare publică, în oraşul Nehoiu ; 
- misiunea de decontaminare radioactivă a transportului de fier 

vechi, de la HOEGANAES CORPORATION . 
5. A participat cu echipele reprezentative la etapa judeţeană a concursului 

şcolar cu tematica „ CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA “ sub coordonarea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al Judeţului 
Buzău şi a Inspectoratului Şcolar judeţean  Buzău . 

6. A sprijinit desfăşurarea etapei judeţene a concursului şcolar ” Prietenii 
Pompierilor  „ şi a etapei judeţene a concursului profesional al serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă . 

7.  A completat şi actualizat documentele operative şi de conducere  
conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi precizărilor Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău ( Planul 
de evacuare în situaţii de urgenţă, Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor ). 

8. A întocmit şi înaintat în termenele stabilite situaţiile şi documentele 
solicitate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu ” 
al judeţului Buzău şi alte instituţii publice . 
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9. A încheiat contract de întreţinere şi verificare a sirenelor de alarmare de 
la nivelul municipiului şi a participat la controlul acestora împreună cu 
reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron 
Lupaşcu ” al judeţului Buzău. 

10.A acordat asistenţă tehnică de specialitate populaţiei, personalului 
operatorilor economici şi al instituţiilor care au solicitat acest lucru. 
Este necesar ca personalul de conducere din instituţii publice şi operatori 

economici să aprofundeze cunoştinţele şi să-şi formeze deprinderi în 
exercitarea atribuţiilor specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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IX. SERVICII PUBLICE LOCALE 

 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 

 
 

În exercitarea atribuţiilor legale în domeniul asistenţei şi protecţiei 
sociale, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău  a întreprins mai 
multe  acţiuni, evidenţiate în continuare: 
 Conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile 
şi completările ulterioare, instituţia noastră a avut în anul 2011 în evidenţă 
520 familii şi  persoane singure,  pentru  care plata s-a făcut de către Agenţia 
de Prestaţii Sociale Buzău. De asemenea, s-au acordat ajutoare sociale de 
urgenţă unui număr de  614  persoane singure sau familii, în sumă totală de 
191.666 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere aferente locuinţelor, 
procurarea de medicamente, precum şi ajutoare sociale de urgenţă  în bani şi 
în natură (alimente) familiilor defavorizate, cu prilejul sărbătorilor de Paşti şi 
Crăciun. 
 În această perioadă şi-au desfăşurat activitatea un număr de 398 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, pentru care s-au făcut plăţi în 
suma de 4.107.287 lei, şi 369 persoane cu handicap, care au beneficiat de 
îndemnizaţie, pentru care s-au făcut plăţi în suma totală de 1.666.463 lei. Prin 
Serviciul Resurse Umane s-au făcut înscrisuri în cărţile de muncă pentru 
funcţionarii publici din cadrul instituţiei noastre, precum şi în cele ale 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. 
 Potrivit Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, s-a stabilit 
acordarea unei subvenţii fundaţiei “Sf.Sava” în suma totală de 24.000 lei. 
 Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap se suportă transportul în comun pentru un număr de 
aproximativ 480 de persoane cu handicap grav accentuat, precum şi pentru 
asistenţii personali ai acestora,  până la această dată  făcându-se plăţi în 
acest scop în sumă de 142.485 lei. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au efectuat 
460 anchete sociale în vederea stabilirii dreptului de a beneficia de ajutor 
special pentru persoanele cu handicap, grav şi accentuat. 
     Potrivit prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, în 
această perioadă au beneficiat de masa la Cantina de Ajutor Social un număr 
mediu de 569 persoane, asistaţii  fiind repartizaţi la Cantina de Ajutor Social 
şi la Cantina S.C.SELENA HAN SRL Buzău. Cheltuielile cu această prestaţie 
au fost în sumă totală de  1.735.719 lei. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare, prin Serviciul 
de asistenţă socială a persoanelor adulte s-a efectuat selecţia beneficiarilor 
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rezidenţi din Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „ Alexandru 
Marghiloman”. Serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a identificat persoane vârstnice care nu au familie sau 
întreţinători legali, nu au locuinţe sau posibilitatea să-şi asigure condiţii de 
locuit decente din cauza veniturilor  reduse ori se află în imposibilitatea de a 
se gospodări singure. În acest sens, face propuneri de internare pentru 
persoanele vârstnice identificate în cadrul Complexului de servicii pentru 
persoane vârstnice “ Alexandru Marghiloman “ . 
 La sesizarea organelor de poliţie precum şi a cetăţenilor, s-au luat 
măsuri pentru înhumarea persoanelor fără venituri sau a celor care nu au 
copii sau alţi susţinători legali. În aceste cazuri s-au acordat sicrie  şi locuri de 
veci pentru 12 persoane decedate. 
 La solicitarea  unor instituţii, precum şi a ONG-urilor, în acelaşi serviciu 
s-au întocmit un număr de 50 anchete sociale cu propuneri de acordare a 
unor diferite prestaţii sociale sau internări în instituţii medico-sociale. 

Funcţionarii publici din cadrul Serviciului de asistenţă socială persoane 
adulte au întocmit un număr de 20 dosare pentru persoanele beneficiare a 
prevederilor  art.12 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi un număr de 40 dosare pentru 
beneficiarii de card legitimaţie de parcare conform aceleiaşi legi. 
 În    cursul   anului   2011   au   beneficiat  de  serviciile   Centrului  de zi  
„Phoenix” un număr de 15 copii proveniţi din familii dezorganizate sau cu 
posibilităţi materiale reduse. În acest sens, s-au făcut cheltuieli cu hrana 
acestora în suma de 27.584 lei materiale în sumă de 3.050 lei şi salarii -
72.000 lei. 
 În cadrul Serviciului asistenţă socială familie şi copil, s-au întocmit un 
număr de 1.114 dosare privind acordarea  alocaţiei de stat pentru copii, 1133 
dosare noi privind acordarea alocaţiei  pentru susţinerea familiei.  
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-au întocmit 776 dosare privind îndemnizaţia şi 
stimulentul pentru persoanele care îşi reiau activitatea. 

La sesizarea DGASPC Buzău, precum şi a unor cetăţeni, s-au întocmit 
un număr de 46 de planuri de servicii pentru luarea unei măsuri de protecţie 
faţă de copii aflaţi în situaţii de risc şi 53 anchete sociale în conformitate cu 
prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 

Prin  Serviciul “Familie şi copil”, din cadrul instituţiei noastre, s-au 
efectuat anchete sociale în vederea aplicării prevederilor Legii nr.269/2004 
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.488/2004 
privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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 În sensul prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 
întreprinde toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de 
risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi prevenirea 
comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie. 
 În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu modificările ulterioare,  Direcţia 
de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, prin serviciul de specialitate, 
urmăreşte şi verifică desfăşurarea procesului de aprovizionare şi condiţiile 
igienico-sanitare ale distribuţiei produselor lactate şi de panificaţie către 
beneficiari. 
 

Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială 
 

     A. Obiectivul fundamental- asigurarea de şanse egale pentru toţi copiii şi 
accesul  liber la educaţie, conform prevederilor Convenţiei  Naţiunilor Unite cu 
privire la drepturile copilului şi Constituţia României. 
          Obiective specifice şi strategii de dezvoltare. 
      - I.    Managementul grupei: 
   -organizarea şi închegarea colectivului, constituirea a două grupe de copii 
în funcţie de vârstă şi dizabilitate; 
   -distribuirea de sarcini specifice la nivel de grupă; 
   -prezentarea şi familiarizarea copiilor cu programul Centrului ; 
   -organizarea unor activităţi comune la nivel de grupe cât şi de familie; 
   -întâlniri informative şi schimburi de experienţă cu specialişti de profil. 
      - II.   Cunoaşterea copilului cu deficienţe: 
   -studierea dosarelor în vederea realizării programelor de intervenţie 
personalizate  adecvate;  
   -efectuarea de investigatii, analizarea şi evaluarea situaţiei familial; 
   -întocmirea  fişei de observaţie; 
   -realizarea unei şcoli a părinţilor. 
      - III.   Contribuţii la dezvoltarea psiho-motorie a copilului cu deficienţe: 
   -reabilitarea copiilor cu diferite deficienţe pentru a compensa  pierderea sa 
definitivă; 
    -recuperarea medicală a deficienţelor psiho-motorii; 
    -creşterea şanselor de socializare a acestor copii pe termen scurt şi pe 
termen lung. 
     - IV.   Logistica si baza tehnico-materială: 
     - crearea unui mediu ambiental plăcut şi adaptat  copiilor cu dizabilităţi:       
centre de lucru, cabinete, sală de gimnastică; 
     -  modernizarea si dezvoltarea logisticii necesare desfăşurării activităţii în 
bune condiţii: aparatură  medicală, calculatoare, T.V., seturi de jocuri şi 
jucării, casete video şi dischete, cărţi de colorat, panouri de prezentare,etc.   
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          B.-Evaluarea activitaţii pe anul 2011. Analizând activitatea în funcţie de 
obiectivele propuse vom structura rezultatele pe grila S.W.O.T. (Puncte tari –
S, Puncte slabe-W, Oportunităti-O, şi situaţii de risc-T) 
Puncte tari        
Management instituţional 
 – Organizarea grupei: 
               - s-a constituit o echipă complexă ce cuprinde specialişti, educatori 
şi personal administrativ-gospodăresc. Echipa de lucru este formată din 
membrii care, prin profesionalism şi prin experienţă în domeniu, pot îndeplini 
optim obiectivele specifice ale Centrului;       
               - pentru fiecare membru al echipei s-au distribuit sarcini specifice 
care au avut  menirea  să acopere spectrul larg al necesităţilor copiilor cu 
deficienţe, precizând că grupa de copii este eterogenă – copii cu deficienţe 
diferite şi de vârste diferite. Ca urmare, s-a instituit un program diferenţiat la 
nivel de : educator, psiholog, logoped, kinetoterapeut, asistent social; 
                -s-a constituit un program complex care a fost prezentat familiilor 
din care provin copiii. Acest program a fost dezbătut şi cu părinţii copiilor 
explicăndu-se oportunităţile pe care le crează fiecare modul de program, 
concret s-au explicat sarcinile specifice fiecărui cabinet; 
-Activitatea de perfecţionare: 
               - în sprijinul copiilor care frecventează Centrul s-a avut în vedere 
perfecţionarea continuă a cadrelor şi, pentru aceasta, s-au realizat întâlniri 
informative şi schimburi de experienţă cu specialişti de la  Şcoala specială 
nr.1 Buzău, cu membrii  şi  cadre didactice ce lucrează cu grupe de şcolari 
din Centru; 
               -s-au realizat schimburi de experienţă cu cadre didactice din 
învăţământul de masă – învăţători din Şc.nr.11, educatoare din Căminul nr.5 -
Baza tehnico-materială:           
    - modernizarea bazei tehnico-materiale de care dispunem: săli de 
clasă, cabinet logopedic şi psihologic, sală de gimnastică cu aparatură 
modernă (bicicletă medicinală, bandă de alergare, banchetă abdominală, 
scaun terapeutic specific coloanei vertebrale, stepper ş.a), infirmerie, grup 
sanitar şi spălător. Reuşim să realizăm activităţi complexe care  asigură 
reabilitarea, recuperarea medicală şi educaţia specială a copilului cu 
deficienţe. 
Serviciul  financiar-contabil: 

- pe parcursul anului 2011 s-a urmărit utilizarea raţională a bugetului 
aprobat, întocmirea şi depunerea la timp a situaţiilor financiare, a declaraţiilor 
lunare pentru contribuţiile la Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi fondurilor speciale, monitorizările privind cheltuielile cu salariile, 
achitarea facturilor la timp, instituţia neavând restanţe la plata utilităţilor. 
Serviciul  sanitar: 
 - pe parcursul anului 2011 s-a efectuat triajul zilnic al copiilor;  
- îndrumarea copiilor cu probleme de sănătate catre medicul de familie; 
- vaccinarea  copiilor conform regulamentelor de imunizare periodic; 
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- supravegherea zilnică a copiilor şi intervenţia  în cazuri de urgenţă. 
 Serviciul administrativ gospodăresc: 
- asigurarea condiţiilor de igienă în spaţiile de lucru; 
- supravegherea copiilor în sala de masă şi zona băii; 
- asigurarea transportului copiilor de la domiciliu la centru şi invers. 
  Evaluarea activităţii la nivelul grupei de copii şi servicii specializate 
 - Organizarea grupei de copii înscrişi în Centru după vârstă şi deficienţe.S-au 
constituit grupuri centrate pe anumite dominante de deficienţe: 
-grupul de copii autişti; 
-grupul de copii cu retard psihic şi al limbajului; 
-grupul de copii cu retard psihic şi sindrom Longdon Down. 
 Serviciile specializate pe care le oferă centrul se desfăşoară pe următoarele 
coordonate: 
a) - educaţie specială – 2 educatoare; 
b) – logopedie - un specialist; 
c) – psihopedagogie - un specialist. 
          La nivelul fiecărui compartiment de lucru s-au realizat planuri de 
intervenţie la nivel de grupă sau individual. 
           Serviciul educaţie specială - s-au avut în vedere următoarele direcţii 
de acţiune: 
- formarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală;  
- întocmirea unor fişe de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor manuale 
(decupat, pliat hărtie, colorat) pentru dezvoltarea capacităţii intelectuale; 
- stimularea capacităţii de participare activă în grup pe o sarcină dată; 
- dezvoltarea capacităţii de autonomie personală.Toate activităţile s-au 
desfăşurat sub formă de joc şi au fost adecvate vârstei şi posibilităţilor 
copiilor; 
 - dezvoltarea capacităţii de relaţionare în grup a avut ca obiectiv principal 
stimularea unor comportamente bazate pe înţelegere, cooperare, acceptarea  
celuilalt , stimularea afectivităţii pe nivelul copil – copil. În relaţionarea cu 
persoanele adulte şi cu părinţii, copii au fost obişnuiţi cu formule standard de 
adresare comportamente bazate pe respect, bună  înţelegere şi afectivitate; 
 - lucrul în echipă –valorizarea muncii prin afişare zilnică pe panouri a 
lucrărilor efectuate şi aprecierea de către educatoare şi de către copil. 
Serviciul  recuperare, reabilitare-consiliere psihopedagogică: 
               -au fost studiate dosarele copiilor pentru a înţelege corect 
diagnosticul şi posibilitatea de recuperare; 
               -au fost efectuate investigaţii şi consilieri pentru a cunoaşte mediul 
familial al copilului cu condiţiile sale materiale şi afective; 
                -au fost întocmite fişe de observaţie curentă ca instrument de lucru 
şi totodată ca bază de realizare a planurilor de intervenţie individualizată; 
                -a fost realizată o” Şcoală a părinţilor”, care are ca obiective 
prioritare:informarea parinţilor privind nevoile copiilor lor; să se asigure 
participarea în domeniul rezolvării problematicii copiilor cu C.E.S.;s-au 
organizat întâlniri cu părinţii copiilor cu C.E.S, urmărindu-se realizarea unui 
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cadru empatic părinte-specialist;s-a creat o bază de date asupra problematicii 
copiilor cu C.E.S. şi valenţele educative legate de aceasta; realizarea de 
chestionare pentru părinţi şi şedinţe de evaluare periodică , ceea ce a creat 
un cadru permisiv propunerilor de îmbunătăţire a activităţii  Centrului. 
Oportunităţi: 
               Având în vedere că obiectivul fundamental al Centrului este 
reabilitarea, recuperarea şi educaţia specială, toate tipurile de activităţi 
desfăşurate au fost subsumate acestui obiectiv. Am căutat să oferim copiilor 
oportunitatea de a se exprima şi manifesta fără inhibiţii, de a stabili relaţii 
pozitive cu părinţii, cu educatorii şi, nu în ultimul rind, cu ei înşişi , eliberîndu-i 
astfel  de tensiunile interioare ce le perturbă echilibrul afectiv şi chiar 
activitatea cognitivă. 

 
Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 

„ALEXANDRU  MARGHILOMAN” 
 

           În cursul anului 2011, Complexul de Servicii pentru Persoane 
Vârstnice „Alexandru Marghiloman” şi-a propus realizarea următoarelor 
obiective specifice : 
        1.Creşterea nivelului calităţii vieţii  beneficiarilor componentei 
rezidenţiale. 
        Acest obiectiv a fost realizat prin derularea unor activităţi, după cum 
urmează : 
        -continuarea activităţilor de loisir devenite pe parcursul celor 5 ani 
proiecte de tradiţie : Organizarea excursiei în parcul de distracţie amenajat cu 
ocazia Târgului Drăgaica, sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice, printr-un spectacol cu muzică şi reprezentaţii ale elevilor Liceului 
de Artă Buzău şi sărbătorirea Craciunului, în cadrul celei de-a VII-a ediţie a 
campaniei „Adu-l pe Moş Crăciun”, 
         -stimularea participării beneficiarilor în activităţi de ergoterapie. În acest 
sens, în curtea interioară a complexului a fost amenajată o grădină de 
legume unde beneficiarii sunt încurajaţi să participe la campaniile de plantare, 
îngrijire şi recoltare. Pe parcursul toamnei, alături de această grădină a fost 
amenajată şi o mini-livadă destinată aceluiaşi scop. De asemenea, sub 
îndrumarea personalului de specialitate, asistaţii complexului au fost 
încurajaţi să participe la realizarea unor obiecte de lucru manual cum ar fi : 
felicitări, globuleţe, macrameuri, beteală, accesori croşetate (fesuri, fulare, 
mănuşi). 

2. Îmbunătăţirea pachetului de servicii oferite beneficiarilor. 
  -  Pentru organizarea evenimentelor marcante de pe parcursul unui an 

– Ziua Femeii, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorirea 
Crăciunului – complexul a colaborat în mod tradiţional cu grupul de elevi ai 
Liceului de Artă Buzău, condus de profesor Crăciun Marioara. La sfârşitul 
anului 2011, această colaborare s-a concretizat într-un contract de 
voluntariat.   
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    Încurajarea voluntariatului prin susţinerea programelor de practică de 
specialitate în domeniile : psihologie, asistenţă socială sau medicină. 

 3. Promovarea serviciilor sociale furnizate de către instituţie. 
Acest obiectiv a fost realizat prin organizarea trimestrială a unor 

campanii de distribuire a materialelor informative : pliante, fluturaşi şi afişe în 
diverse instituţii sau la domiciliul potenţialilor beneficiari.  
 Situaţia cererilor şi a contractelor încheiate atât în componenta 
rezidenţială cât şi în cea la domiciliu sunt prezentate grafic după cum urmează:   
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 Asa cum reiese şi din grafice, complexul a reuşit să soluţioneze în 
proporţie de 100% cererile pentru servicii sociale în sistem de îngrijire la 
domiciliu, cu menţiunea că un dosar nu a îndeplinit criteriile legale stabilite de 
Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, în timp ce, 
datorită capacităţii reduse de locuri din componenta rezidenţială, cererile au 
fost soluţionate doar în proporţie de aproximativ 60%. 
 
 

REGIA  AUTONOMĂ  MUNICIPALĂ „RAM”  BUZĂU 
  

Obiectul de activitate al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău îl 
reprezintă producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, 
atât sub formă de încălzire cât şi apă caldă de consum, către consumatorii 
racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. 

Pe parcursul anului 2011, producerea energiei termice s-a realizat  doar 
în centralele de cartier, în centrala de cogenerare din cartierul Micro XIV şi la 
Şcolile Speciale, centrale ce folosesc drept combustibil gazele naturale, 
cantitatea de energie termică produsă în cea mai mare masură revenind 
producatorului de energie termică în sistem de cogenerare, de pe 
amplasamentul din Aleea Industriilor, nr. 7,  S.C. ECOGEN ENERGY 
S.A.BUZĂU. 

Pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare, 
unitatea deţine urmatoarele licenţe:  

 Licenţa clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, 
cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare emis de catre 
A.N.R.S.C., prin ORDINUL nr. 291 din data de 19.05.2008; 

 Licenţa nr. 676 pentru producerea de energie electrică din 8 iunie 2005 
emisă de către ANRE. 
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În anul 2011, Regia Autonomă Municipală RAM Buzău a asigurat 
serviciile de furnizare energie termică, încălzire şi apă caldă de consum, 
pentru consumatorii casnici, agenţii economici şi instituţii publice din 
municipiu. 

Principalele obiective ale regiei în anul 2011 au fost: 
1. asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor furnizate; 
2. modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu 

energie termică, care să asigure furnizarea în parametrii a 
serviciilor de energie termică, diminuarea pierderilor de agent 
termic cu influenţe pozitive asupra aspectelor de mediu (reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră); 

3. comunicarea permanentă cu consumatorii pentru cunoaşterea 
cerinţelor sociale şi creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor; 

4. asigurarea unui ritm mai bun al încasărilor şi preluărilor în regim 
direct de facturare şi încasare a apartamentelor; 

5. reducerea volumului de creanţe şi a datoriilor către furnizori. 
În anul 2011, la principala sursă de producere a energiei termice, 

Ecogen Energy a continuat punerea în operă a programului investiţional 
pentru finalizarea lucrărilor începute cu ani în urmă, sporind în acest sens 
mobilitatea în furnizarea serviciilor în funcţie de cerinţele pieţii. 

Astfel, datorită îmbunătăţirii calităţii serviciilor precum şi a diminuării 
preţului real de producere (cumpărare), transport, distribuţie şi furnizare 
energie termică, a fost posibilă racordarea la sistemul centralizat de furnizare 
a energiei termice a noi consumatori precum : 

 Liceul Pedagogic « Spiru Haret » ; 

 Primăria Municipiului Buzău ; 

 Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 ; 

 Maternitatea nouă situată pe str. Victoriei ; 

 Diverşi agenţi economici cu spaţii comerciale situate pe str. Cuza – 
Vodă. 
În cursul anului, au fost executate revizii şi reparaţii, atât curente cât şi 

capitale, la infrastructura specifică unităţii noastre. Astfel, au fost executate 
lucrări în valoare de aprox. 898.000 lei, constând în: înlocuiri de conducte pe 
porţiuni, la reţeaua de transport, precum şi la reţelele secundare, izolaţii la 
conducte, înlocuit aparate de măsură montate la consumator, revizii si 
reparaţii la pompe, armături, schimbatoare de căldură, cazane, instalaţii 
electrice, vase acumulare, instalaţii gaze etc..  
      Cu toate că prin punerea în funcţiune a lucrărilor de investiţii, atât în 
sursa de producere, cât şi în reţele primare şi secundare, parametrii calitativi 
ai serviciilor furnizate s-au îmbunătăţit, cca 1.700 de apartamente au preferat  
încălzirea individuală în dauna sistemului centralizat, motivaţiile fiind :  

 costuri reduse pentru consumurile de gaze naturale; 

 posibila creştere a preţului de facturare la populaţie; 
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 posibila eliminare a subvenţiilor de la guvern la energia termică şi 
suportarea acesteia de către autoritatea locală; 

 posibila neacordare a ajutoarelor pentru încalzirea familiilor cu venituri 
mici; 

 discuţii şi presiuni din partea vecinilor pentru plata consumurilor 
generate de coloanele ce traversează apartamentele; 

 modalitatea defectuoasa de abordare, de stabilire a consumurilor de 
catre prestatorii de servicii pentru montarea şi exploatarea sistemelor 
de repartizare a costurilor.  

Aceste motivaţii au fost susţinute de ezitările guvernanţilor în abordarea 
strategiei ce viza problematica susţinerii sistemelor de termoficare prin 
acordarea în continuare a subvenţiei, componenta 45% din valoarea 
combustibilului folosit la producerea energiei termice pentru populaţie, a fost 
retrasă pe parcursul anului 2011, subvenţia revenind în totalitate în sarcina 
autorităţii locale.  

S-a continuat şi în 2011 : 

 preluarea în facturare şi încasare individuală a noi apartamente situate 
în condominii racordate la sistem; 

 realizarea inventarierilor instalaţiilor interioare de încălzire şi aplicarea 
noii proceduri de stabilire a consumurilor de energie termică; 

 execuarea unor lucrări la instalaţiile interioare din apartamente menite 
să înlăture mici defecţiuni de funcţionare ale corpurilor de încălzire şi 
consultanţa acordată în acest sens; 

 continuarea acţiunilor de determinare a clienţilor de a se racorda la 
SACET folosind sistemul tur-retur pe casa scării şi contorizare 
individuală cu distribuţie pe orizontală. 
Activitatea regiei, desfăşurată pe baza obiectivelor şi indicatorilor din 

bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local Municipal Buzău a 
vizat în special: 

1. asigurarea realizării obiectivelor, a indicatorilor economico-financiari 
aprobaţi precum şi a indicatorilor de performanţă;  au fost realizate în 
întregime; 

2. încadrarea în toate termenele de decontare a obligaţiilor : a efectuat 
la timp plata salariilor si a obligaţiilor la bugetul de stat, iar achitarea 
datoriilor către furnizori şi alţi terţi s-a realizat pe masura 
disponibilitatilor financiare, cu o întîrziere minim posibilă; 

3. menţinerea echilibrului financiar ; în cursul anului 2011, regia a reuşit 
prin linii de credit şi o planificare foarte riguroasă a fluxurilor de 
numerar să asigure pe cât posibil un echilibru dinamic fără a afecta 
vreo activitate sau acţiune; 

4. creşterea eficienţei economice a fiecărei activităţi; permanent s-a 
făcut analiza eficienţei fiecărei activităţi pentru a decide ajustările ce 
se impun în vederea acoperirii cheltuielilor din veniturile realizate şi 
înregistrarea unui profit; 
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5. asigurarea resurselor pentru acoperirea necesitaţilor tehnice şi a 
condiţiilor de muncă al salariaţilor; datorită unui management 
adecvat, s-a reuşit din resurse proprii să se doteze locurile de muncă 
cu scule, aparate de măsură şi control, echipament de lucru şi 
protecţie, echipament de calcul ;  

6. asigurarea unui sistem informatic performant şi integrat; deşi există 
sisteme informatice de prelucrare a informaţiei de contabilitate, 
salarii, stabilire producţie şi urmărire clienţi acestea nu sunt integrate 
pentru asigurarea performanţelor şi eficienţei informaţiilor; lucrarea 
este în curs de derulare ; 

7. relaţiile cu autorităţile locale şi de stat au fost fără deficienţe ; toate 
raportările către autorităţi au fost corect întocmite şi înaintate la timp, 
iar verificările efectuate nu au constatat deficienţe în activitatea 
regiei. 

Potrivit datelor preliminare privind situaţia economico–financiară la 
31.12.2011, realizările se prezintă după cum urmează : 

1. Venituri totale, din care :             = 56.607.259 lei 

 Venituri din exploatare    = 55.313.238 lei 

 Venituri financiare           =   1.294.021 lei  
2. Cheltuieli totale, din care:            = 52.901.786 lei 

 Cheltuieli din exploatare  =  50.802.571 lei 

 Cheltuieli financiare         =    2.099.215 lei     
 
 

SOCIETATEA  COMERCIALĂ  „COMPANIA DE APĂ”  S.A.   
 

 
  COMPANIA DE APA SA BUZĂU, ca societate comercială pe acţiuni, cu 
capital public, funcţionează în această formă de organizare începând cu 01 
ianuarie 2008, ca urmare a Hotărârii Consiulului Local al Municipiului Buzău 
nr.277/2007. COMPANIA DE APA SA BUZĂU are ca principal obiect de 
activitate captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea, 
transportul şi epurarea apelor uzate şi are un capital social pe acţiuni de 
4.613.700 lei, deţinut de Municipiul Buzău - 75,86%, Judeţul Buzău - 10,84%, 
Municipiul Rîmnicu Sărat - 8,67%, Oraşul Nehoiu - 1,73%, Oraşul Pătârlagele 
- 1,52% şi Oraşul Pogoanele - 1,38%. 
  Începând cu ianuarie 2009, Compania de Apă SA Buzău a devenit 
operator regional - şi a preluat prin delegare sistemele de apă şi canal din 
mai multe autorităţi administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară -ADI-Buzău 2008, iar la sfârşitul anului 2011 
furniza servicii de apă şi canal în următoarele localităţi: municipiile Buzău şi 
Rîmnicu Sărat, oraşele Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele, comunele Merei, 
Pietroasele, Ulmeni, Verneşti, Cislău, Siriu, Valea Râmnicului, Topliceni, 
Greabănu şi Cernăteşti. Activitatea companiei este în dezvoltare urmând să 
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preia în operare şi alte localităţi membre ale de Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară -ADI-Buzău 2008. 
  Lucrări realizate cu fonduri proprii în anul 2011: 
- reabilitarea staţie de pompare ape pluviale în zona Bariera  Brăilei; 
- reparaţii la staţiile de hidrofor; 
- amenajări surse de apa şi foraje;  
- ridicare la cotă a  gurilor de scurgere  din str. Orizontului; 
- interconectarea staţiilor de  hidrofor  de la PT 18 şi PT19, din municipiul 
Buzău. 

Valoarea investiţiilor şi  a lucrărilor executate pentru anul 2011, din 
surse proprii, se ridică la  555.252,266 lei. Totodată, s-au achiziţionat utilaje 
în valoare de 503.940 lei . 

Compania de Apă urmează să execute în anul 2012 lucrări de finanţare 
prin Fondul de Coeziune care se vor realiza atât în municipiul Buzău, cât şi în 
alte localităţi din judeţ cum ar fi: Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele şi  
Pogoanele. 

Astfel, se are în vedere realizarea următoarelor lucrări :  
-  reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare; 
-  înlocuirea a 3,7 km de canalizare, în Buzău; 
-  înlocuirea aducţiuni de apă potabilă; 
-  reabilitarea şi construirea de foraje noi; 
- reabilitarea şi construirea de rezervoare, staţii pompare apa potabilă, staţii 
tratare; 
- reabilitarea şi construirea a 5 staţii de epurare. 

Valoarea estimată a investiţiei este de 80 milioane euro. 
  Alte realizări ale anului 2011 au fost legate de: 

- organizarea tuturor centrelor operaţionale a structurilor şi circuitelor de 
funcţionare a activităţii de apă-canal şi epurare pe noua arie de operare, în 
aşa fel ca să nu afecteze în nici un fel activitatea de furnizare permanentă şi 
de calitate a apei în toate localităţile, conform contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- fundamentarea programului de producţie şi a bugetul de venituri şi 
cheltuieli, în concordanţă cu indicatorii din contractul de delegare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. Compania a reuşit să se achite 
la termen de toate obligaţiile şi datoriile, astfel că, a făcut la timp plata 
salariilor, a obligaţiilor la bugetul de stat, a datoriilor către furnizori şi alţi terţi. 
La sfârşitul anului nu a înregistrat datorii restante; 

- avizarea, autorizarea, modernizarea şi monitorizarea permanentă a 
activităţilor din toate centrele operaţionale pentru respectarea legislaţiei în 
vigoare şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate prin contractele de 
furnizare a serviciilor de apă şi canalizare. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „PRESTCOM SERV „ S.A. BUZĂU 
    
 

SC PRESTCOM SERV SA , cu sediul în Buzău, str. Unirii PT-25 Spicul, 
a luat fiinţă în urma reorganizării RAM Buzău, în baza HCLM Buzău 
nr.56/2008, conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J10/490/2008, 
având CUI nr.23633001, atribut fiscal RO. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea  în special pe raza municipiului 
Buzău. 

SC Prestcom Serv SA are un capital social de 1.215.000 lei divizat în 
12.150 acţiuni, cu o valoare nominală pe acţiune de 100 lei şi este deţinut 
integral de Municipiul Buzău în calitatea acestuia de persoană juridică, prin 
Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

În perioada analizată, SC Prestcom Serv SA a avut un număr mediu de 
90 de salariaţi,   angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

Conform statutului societăţii, activităţile desfăşurate de SC Prestcom 
Serv SA în anul 2011 sunt : 
 -lucrări de reparaţii şi extindere reţele de apă şi canalizare; 
 -lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 
 -lucrări de reparaţii asfaltice şi cu beton; 
 -servicii de vidanjare; 
 -executare confecţii metalice; 
 -închiriere mijloace auto şi utilaje; 
 -servicii generale de curăţenie interioară a clădirilor. 

Principala activitate desfăşurată de SC Prestcom Serv SA în anul 2011 
au reprezentat-o lucrările de reparaţii şi extinderi la reţelele de apă şi 
canalizare, branşamente apă-canal, reparaţii asfaltice. 

Din punct de vedere fizic, activitatea s-a materializat în: 
-reţele de alimentare cu apă şi branşamente - 10479 ml 
-reţele canalizare şi branşamente                  -     757 ml 
-reparaţii carosabil cu asfalt                           -   1293,4 t 
-reparaţii carosabil cu beton                           -     201,6 mc 
-mentenanţă             -  2025 apartamente. 

 Deşi ponderea lucrărilor de servicii pentru asociaţiile de proprietari în 
totalul volumului de lucrări este mică, activitatea de mentenanţă constituie o 
prioritate pe care dorim să o continuăm şi să o dezvoltăm, în scopul rezolvării 
în condiţii avantajoase a problemelor legate de instalaţiile  de apă, canalizare 
şi energie termică a asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău.  
 Din punct de vedere al mărimii şi complexităţii, principalele lucrări de 
reparaţii, extindere a reţelelor de apă şi canalizare, branşamente apă-canal, 
realizate în anul 2011, au fost: str.Horticolei, str, Mesteacănului, 
str.Dorobanţi, str.Col.Buzoianu (tronson Unirii-Bălcescu), cart.Dorobanţi( PT 
4-5-24). 
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 Gradul de realizare a comenzilor a fost de aproape 100%, iar lucrările 
au fost executate în condiţii de bună calitate, neînregistrându-se reclamaţii 
sau evenimente deosebite. 
  La sfârşitul anului 2011, societatea a înregistrat venituri totale de 
5.549.646 lei, din care: 
    - venituri din exploatare: 5.375.824 lei 
            - alte venituri : 173.822 lei. 
 Structura veniturilor din exploatare,  pe categorii de clienţi,  a fost 
următoarea: 
  - 90 % Primăria Municipiului Buzău 
  - 0,2 % asociaţii de proprietari din Municipiul Buzău 
  - 9,8 % alte persoane fizice şi juridice.  

Pentru realizarea obiectului de activitate, în anul 2011, cei mai 
importanţi clienţi au fost: Primăria Municipiului Buzău, Compania de Apă SA 
Buzău, RAM Buzău, Softehnica SRL Bucureşti, International Healthcare 
Systems SRL Bucureşti. 
 La data de 31.12.2011, volumul creanţelor înregistrate de societate a 
fost de 2.723.611 lei,  din care 2.649.059 lei datorate de Primăria Municipiului 
Buzău. 
 La sfârşitul perioadei analizate, volumul de datorii a fost : 
 -furnizori  -1.203.529 lei 
 -datorii buget de stat şi buget asigurări sociale -1.577.548 lei. 
 În anul 2011, SC Prestcom Serv SA a realizat venituri totale în sumă de 
5.549.646 lei şi a făcut cheltuieli totale în sumă de 5.491.158 lei, rezultând un 
profit brut de 58.488 lei.  
 Profitul raportat este urmarea activităţilor de exploatare, fiind afectat de 
activitatea financiară. 
 Faţă de anul precedent, atât veniturile, cât şi cheltuielile, au avut o 
evoluţie ascendentă, creşterea fiind proporţională.  
 SC Prestcom Serv SA a folosit în anul 2011, pentru achiziţii de mijloace 
fixe,  suma de 104.727 lei.  
 Ca urmare a gradului scăzut de încasare al creanţelor, societatea s-a 
confruntat cu probleme legate de: 
 -aprovizionarea la timp a materialelor necesare executării lucrărilor; 
 -plata la termen a furnizorilor de materiale şi servicii; 
 -plata la termenele scadente a datoriilor fiscale; 
 -imposibilitatea achiziţionării de utilaje necesare realizării obiectului de 
activitate. 

 
SOCIETATEA COMERCIALĂ „URBIS-SERV „  S.R.L. BUZĂU 

 
 Societatea comercială URBIS – Serv SRL Buzău, a fost înfiinţată prin 
Hotărârea nr. 16/1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

În anul 2011, s-au executat următoarele lucrări privind întreţinerea 
străzilor în municipiul Buzău: 
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-întreţinerea străzilor cu covoare asfaltice după frezare în suprafaţă 
totală de 25.123 mp: str.Decebal 5.825 mp, Al.Industriilor (zona Praktiker) 
3.539 mp, bd.Unirii + str.Transilvaniei (zona Clubul Poliţiştilor) 4.843 mp, 
str.Plevnei 2.618 mp, Al.Comat 3.926 mp, str.Mesteacănului 3.439 mp, 
Bd.Unirii (b-ra Ploieşti) 780 mp, bd.N.Balcescu 153 mp;  

-întreţinere străzi prin covoare asfaltice în suprafaţă totală de 7.452 mp: 
str.Umbrelor 1.505 mp, str.Şantierului 2.350 mp, cartier Unirii Sud 2.946 mp, 
cart.Micro V (între str.Decebal si str.Agriculturii) 651 mp; 

-modernizări străzi: str.Soarelui 1.214 mp, str.Agriculturii 4.345 mp, 
str.Lastunului 4.331 mp, str.Răchitei 4.983 mp; 

- reparaţii străzi în urma lucrărilor de schimbare a reţelei de apă în 
suprafaţă totală de 5.600 mp: str.Capşunelor, Almaşului, Ardealului, Oituz, 
Ovidiu; 

- întreţineri curente prin executarea de plombe asfaltice în suprafaţă de 
17.400 mp; 

-refacere îmbrăcăminţi asfaltice trotuare în suprafaţă de 12.287 mp: 
str.Soarelui 661 mp, str.Agriculturii 733 mp, str.Lăstunului 2.999,50 mp, 
str.Răchitei 3.300 mp, str.Plevnei 822,50 mp, str.Mesteacănului 1.614 mp, 
zona Gării 231 mp, str.Independenţei 149 mp, str. Dorobanţi  386 mp, 
str.Carpaţi 206 mp, Micro V (între  str.Decebal si str.Agriculturii) 225 mp, bd. 
N.Bălcescu 654 mp, str.Decebal 222 mp, alee Comat 84 mp; 

-pavaj trotuare în suprafaţă de 3.895 mp:  bd.Unirii Nord 359 mp, intrare 
parc Crâng 836 mp, alei blocuri bd.N.Bălcescu 2.056 mp, alei Carrefour 450 
mp, alei zona Palatul Copiilor 161 mp, zona cimitirului Eroilor 33 mp; 

 - trotuar dale:  cartier Unirii Sud 90,75 mp, str.Crizantemelor 50 mp, 
zona bloc 134 Insula  142 mp, alei bd.N.Bălcescu 80 mp, zona liceu 
Contactoare 68 mp; 

-încadrări cu bordură:  bd.Unirii 186 ml, str.Mesteacănului 853 ml, 
str.Soarelui 246 ml, str.Triumfului 195 ml, cartier Unirii Sud 127 ml, alei acces 
Carrefour 110 ml; 

-aducere la cotă: a gurilor de scurgere, căminelor de vizitare şi a 
capacelor de gaze naturale; 

-stâlpişori protecţie trotuare 125 bc:  
-montat mobilier urban (canapele) 89 buc. 
-reprofilări străzi: Str.Orizontului, Vulturului, zona staţie Epurare, drum 

Obor, str.Stupăriei, Lupeni, Profesorilor, Hangarelor, 1 Mai, Depoului, Pinului, 
Piersicului, Lăstunului, Stăvilarului, Santierului, Răchitei, Al.Plopilor, Parâng, 
A.Vlaicu, Dreptăţii, D.Golescu, D.Costiniu, Simila, Coloniilor, Călăraşi, 
Islazului, Pasajului, Depozitului. 

Situaţia veniturilor obţinute se prezintă astfel: 

SPECIFICAŢIE REALIZAT 2011 

I. VENITURI TOTALE 30.150.948 

1.VENITURI DIN EXPLOATARE  d.c 30.149.710 

a)- VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 17.938.826 

-venituri pieţe 1.124.852 



 

 

112 

-venituri cimitire 
-venituri agrement 
-venituri modernizări străzi 
-venituri amenajări spaţii verzi 

490.247 
76.456 

9.939.392 
6.307.879 

b)-VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI 12.210.884 

-terţi cu situaţii de lucrări 
-vânzări  
-taxări auto 
-producţie stocată 
-alte venituri  
-venit prestări servicii 
-venituri din parcări auto 
-venituri obţinute în regie proprie 
-venituri din redevenţă 
-venituri din activităţi veterinare 

10.516.362 
186.794 
35.043 

-22.745 
75.287 

645.680 
275.704 
79.465 
6.590 

412.704 

2)-VENITURI FINANCIARE 1.238 

 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ « TRANS-BUS » S.A Buzău 
 
 
 În anul 2011, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii, 
aprobat  prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal, s-au realizat 
următoarele investiţii şi obiective: 
                                                  Prevederi          Realizat      Diferenţe 
                                                           BVC (lei)           BVC (lei) 
 I. INVESTITII  - total                         4.818.000         4.276.000       542.000 

        din care:                                                                         grad de realizare:  

        a) investiţii realizate                                                                    89% 

  - plata ratelor aferente de leasing financiar a 30 autobuze noi  marca BMC, 
achiziţionate în anii  2006 şi 2008; 
  -  rate contract leasing financiar nr.109949/25.09.2008; 
  -  finalizarea utilării cu echipamente şi SDV-uri a staţiei service în garanţie şi 
postgaranţie în colaborare cu firma BMC TRUCK&BUS S.A., conform 
contractului de achiziţie publică nr.BCRL 57538/2008, anexa 7. 
          Gradul de  realizare de 89% derivă din faptul că plăţile ratelor aferente 
la cele 30 de autobuze au înregistrat restanţe în lunile noiembrie şi decembrie 
2011.   
II. OBIECTIVE REALIZATE 
 Principalii indicatori economico-financiari rezultaţi din execuţia bugetară  
aferentă anului 2011 se prezintă astfel: 
                                                        Prevederi               Realizat              % 
                                                       BVC 2011              BVC 2011 
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          1. Venituri totale                     16.168.262            15.255.573        94% 
         2. Cheltuieli totale                   16.165.262            15.223.549        94% 
         3. Rezultat brut (profit)                     2.520                 22.273           
          Nerealizarea în totalitate a veniturilor şi a cheltuielilor s-a datorat în 
mare parte nerealizării veniturilor de la capitolul subvenţii pentru exploatare 
de la bugetul local (restanţă 941.713 lei) cât şi a economisirii unor cheltuieli 
de întretinere şi reparatii, din cauza că cele 20 de autobuze achiziţionate în 
anul 2008 se află în perioada de garanţie. 
 Chiar şi în aceste condiţii, dar şi  faptului că tariful de călătorie a crescut 
cu 50%, societatea a înregistrat un rezultat brut pozitiv, cu un profit de 22.273 
lei şi a menţinut nivelul veniturilor proprii la valorile anterioare. 
 Situaţia personalului încadrat prin contract individual de muncă nu a 
înregistrat fluctuaţii majore, înregistrându-se un număr mediu de posturi 
ocupate de 178 salariaţi, faţă de 188 prevăzute în organigramă şi statul de 
funcţii. 
 Fondul de salarii, s-a încadrat în limita prevazută de BVC-ul aferent 
anului 2011, dupa cum urmează: 
 - fond de salarii, prevederi 2011: 4.267.818 lei ; 
 - fond de salarii, realizat 2011: 4.117.004 lei. 
 Toate drepturile salariale şi de natură salarială (inclusiv tichete de 
masă) au fost achitate la termenele prevăzute de Contractul colectiv de 
muncă pe unitate, asigurându-se un câştig mediu lunar brut pe salariat de 
1922 lei, faţă de 1902 lei cât era prevăzut în buget.  
 S-au asigurat condiţiile de muncă şi echipamentele de protecţie 
corespunzătoare  pentru personalul muncitor şi de bord (echipament 
protecţie la atelierul de reparaţii şi uniforme pentru şoferi şi casieri-
încasatori). 
 La data de 31.12.2011, S.C.Trans-Bus S.A.Buzău a înregistrat datorii 
la bugetul asigurărilor sociale aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2011. 
De asemenea, la aceeaşi dată, societatea are datorii la furnizori în sumă de 
381.387 lei, din care 285.226 lei la OMV Petrom. 
 Considerăm că, în anul 2011, am reuşit să menţinem funcţionalitatea 
serviciului public de transport local la un nivel bun, în condiţii de criză 
economică şi recesiune, deoarece în acest moment pe trasee circulă numai 
autobuze noi, performante, asigurând transportul călătorilor din municipiul 
Buzău pentru toate categoriile sociale (salariaţi, elevi, studenţi, pensionari, 
persoane asistate social, persoane cu dizabilităti, veterani, văduve de 
veterani etc.) 
 În concluzie, anul 2011 a adus menţinerea calităţii serviciului de 
transport  public local la un standard normal, cât şi asigurarea unei discipline 
a muncii mai bună decat în perioadele anterioare,  implementând măsurile 
de reformă asumate de echipa de conducere şi de personalul salariat al 
societăţii. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ   „PIEŢE, TÂRGURI şi OBOARE”  SA 
 
       Societatea PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA Buzău este o societate pe 
acţiuni înfiinţată prin decizia Prefectului Buzău cu nr. 137/1991 înscrisă la 
Registrul Comerţului sub numărul J 10/2594/1991. 
      Societatea nu are deschise filiale şi nici nu deţine titluri de participare 
strategice. 
CAPITALUL SOCIAL al societăţii în anul 2011 a fost de 1.859.160 lei, divizat 
în 743.664 acţiuni cu valoarea pe acţiune de 2,50 lei fiind, repartizat pe 
acţionari astfel: 
1.CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU  
-valoare de 1.851.913 lei  
-nr.acţiuni 736.417 
cota % 99,6102% 
2.SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA.  
-valoare de 7.247 lei 
-nr.acţiuni 2.899  
-cota %    0,3898 % 
CIFRA DE AFACERI     :2.654.929 lei   din care: 
-VENITURI DIN ÎNCHIRIERI (spaţii-teren-tonete)           2.231.624lei  
-VENITURI DIN TAXE FORFETARE (TAXE FORFETARE)  423.305 lei  
 REZULTATUL NET AL ANULUI 2011 14.782 lei . 
În luna ianuarie 2011. 
   În urma incendiului  care s-a produs la Piaţa Micro XII, care a dus la 
distrugerea acesteia în totalitate, s-a continuat cercetarea împreună cu 
reprezentanţii de la ITM Buzău şi de la ISU Buzău pentru stabilirea cauzelor 
producerii evenimentului. 
   A fost aprobat  proiectul  de refacere a Pieţei Micro XII, şi a fost încheiat un 
contract cu o societate specializată pentru realizarea respectivului proiect, SC 
RAM PRELATE CORTURI SRL  Popeşti-Leordeni 
  A fost decisă externalizarea serviciului de protecţia muncii şi de pază şi 
protecţie împotriva incendiilor la nivelul societăţii, fiind încheiat un contract cu 
o societate specializată în acest domeniu. 
   A fost realizat Studiul de fezabilitate pentru efectuarea lucrărilor de 
modernizare - amenajare a Pieţei Micro XIV de către societatea SC RAL 
CONCEPT SRL . 
  A fost  aprobat actul adiţional la contractul de asistenţă juridică nr. 830 
încheiat cu   SC SED LEX CONSULT SRL. 
În luna februarie 2011 
  A fost prezentat şi aprobat Raportul Consiliului de Administraţie pe anul 
2010, prin care s-a constatat realizarea obiectivelor propuse şi s-a aprobat 
descărcarea de gestiune pe anul 2010, pierderile înregistrate fiind numai cele 
datorate incendiului de la Piaţa Micro XII . 
   A fost aprobată procedura de vânzare şi s-au început demersurile legale 
pentru obţinerea aprobărilor de la Primăria Buzău pentru vânzarea spaţiilor 
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comerciale portic (5 buc.) din Piaţa Centrală, pentru a permite efectuarea de 
lucrări de reparaţii şi investiţii în aceste spaţii. 
  În urma modificării legislaţiei fiscale s-a aprobat majorarea valorii primei de 
asigurare la pensia facultativă ce se achită de către societate pentru angajaţi, 
în limita a 1800 lei/an .  
În luna martie 2011 
  A fost aprobat Raportul pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe 2011, Tabloului indicatorilor de performanţă pe anul 2011, Lista investiţiilor 
pe anul 2011 si Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe  anul 2011 
  A fost aprobată modificarea procedurii privind vânzarea spaţiilor comerciale 
în funcţie de solicitările Primăriei Buzău. 
  A fost continuat litigiul cu Curtea de Conturi pentru anularea Deciziei prin 
care societatea era obligată să plătească către primărie sumele obţinute prin 
închirierea suprafeţei de teren pe care se află pieţele din Municipiul Buzău. 
   A fost demarat litigiul cu ANAF pentru anularea deciziei de obligare a 
societăţii noastre la plata de penalităţi pentru neplata la termen a impozitului 
pe profit, acesta fiind achitat către bugetul local, deoarece Consiliul Local 
Municipal Buzău este acţionarul majoritar al societăţii 
În luna aprilie 2011 
  A fost aprobat proiectul de mobilare a Pieţei Micro XII cu tonete de fibră de 
sticlă şi a fost încheiat un contract pentru furnizarea acestora. 
   Au fost demarate procedurile necesare pentru obţinerea avizelor pentru 
Piaţa Micro XII . 
   Au fost aprobate solicitările de refacere a tonetelor situate la intrarea din 
Piaţa Centrală din str. Independenţei nr. 20. Astfel, a fost încheiat un contract 
cu SC ELMAFLUX SRL pentru realizarea acestora în conformitate cu 
proiectul prezentat de către comercianţi şi aprobat de către Primăria Buzău. 
În luna mai 2011 
  A fost aprobată o modificare a taxelor şi tarifelor valabile de la 1 iulie 2011, 
în urma analizei solicitărilor comercianţilor şi a evoluţiei încasărilor din pieţe.  
  A fost încheiat cu Primăria Buzău un contract de prestări servicii pentru 
organizarea Târgului Drăgaica 2011.  
  Au fost finalizate  cercetările efectuate de către ITM Buzău şi ISU Buzău la 
Piaţa Micro XII, cu concluzia că evenimentul a fost produs din cauze 
neimputabile societăţii noastre. 
În luna iunie 2011 
  A fost continuată procedura de vânzare a spaţiilor comerciale portic prin 
aplicarea prevederilor OUG nr. 88/1997 si HG 577/2002. 
  În urma solicitării Primăriei Buzău a fost încheiat un contract pentru 
întocmirea unor noi proiecte pentru Piaţa Micro XII Crâng, pentru efectuarea 
unor construcţii definitive, pe întreaga suprafaţă concesionată, actuala 
construcţie având un caracter temporar. 
   A fost finalizat litigiul cu curtea de conturi , instanţa de judecată admiţând 
contestaţia societăţii noastre şi anulând decizia curţii de conturi, hotărâre 
definitivă si irevocabilă . 
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În luna iulie 2011 
   A fost finalizată procedura de vânzare, stabilindu-se pentru comercianţi 
termenul şi modalitatea de plată a sumelor reprezentând contravaloarea 
spaţiului şi modalitatea de concesionare a suprafeţei de teren de la Primăria 
Buzău . 
  A fost solicitată prezentarea de oferte şi întocmirea unor proiecte pentru 
instalarea uni sistem de climatizare în Piaţa Centrală din Municipiul Buzău . 
În luna august 2011 
  A fost efectuată o expertiză a acoperişului din Piaţa Centrală din Municipiul 
Buzău, solicitându-se de la mai multe societăţi specializate prezentarea de 
oferte, pentru repararea acoperişului existent de policarbonat sau pentru 
înlocuirea soluţiei constructive prezente. 
În luna septembrie 2011 
   Au fost aprobate tarifele de închiriere la Piaţa Micro V, pentru tarabe şi 
suprafeţele de teren în incinta pieţei.  
   A fost aprobată reorganizarea arhivei societăţii, în funcţie de prevederile 
legale in domeniu. 
   Au fost începute demersurile pentru rezilierea contractului de închiriere cu 
proprietarul sediului din str, Independenţei nr. 13 şi predarea clădirii către 
acesta .  
În luna octombrie 2011 
   A fost încheiat un contract de inchiriere cu SC URBIS SRL pentru clădirea  
pe care această societate îl are în Buzău, str. Independenţei nr. 11, pentru 
schimbarea sediului social al societăţii . 
   În urma schimbării legislaţiei în domeniu, s-a aprobat demararea 
procedurilor necesare pentru înregistrarea şi avizarea punctelor de lucru ale 
societăţii în pieţele din municipiul Buzău . 
  A fost aprobată rectificarea bugetului societăţii pentru anul 2011. 
În luna noiembrie 2011 
   S-a  mutat activitatea societăţii in sediului din str. Independenţei nr. 11 şi s-
au încheiat contractele necesare pentru funcţionarea societăţii (utilităţi, 
telefonie etc.) 
 Au fost aprobate taxele si tarifele pentru anul 2012. 
În luna decembrie 2011   
   A fost aprobată încheierea unui contract pentru salubrizarea pieţelor din 
municipiul Buzău cu o societate privată, SC ITAL VALSANIA SRL în condiţii 
avantajoase, societatea RER ECOLOGIC SERVICE nemaiprezentând nicio 
ofertă pentru încheierea unui nou contract. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „RER ECOLOGIC SERVICE” SA Buzău 
 

 
 Înfiinţată în anul 1995, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A., 
persoana juridică română cu capital privat mixt, a devenit, în prezent, unul din 
principalii prestatori de servicii de salubritate din ţară. 
 La sfârşitul anului 2005, societatea a câştigat licitaţia organizată de 
Primăria Municipiului Buzău pentru concesionarea serviciilor publice de 
salubritate. Contractul de concesiune a intrat în vigoare la data de 01.03.2006 
şi este valabil până la 28.02.2014. 
Dispunând de circa 340 de  angajaţi şi de un parc de utilaje de mare 
performanţă, societatea a asigurat desfăşurarea în bune condiţii a 
următoarelor activităţi:  

- măturatul manual şi mecanizat al căilor publice; 
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide de pe 

domeniul public; 
- curăţarea şi transportul zăpezii precum şi combaterea poleiului 

pe căile publice; 
- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

solide de la populaţie şi agenţi economici; 
- dezinsecţia şi deratizarea pe domeniului public, la asociaţiile de 

proprietari şi la unii agenţi economici. 
 În anul 2011, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. a executat 
conform graficului aprobat de Serviciului de Gospodărie Comunală din cadrul 
primăriei lucrări în municipiul Buzău după cum urmează: 
-măturat manual carosabil şi trotuare cca. 12.210 mii mp/lună ; 
-măturat mecanizat carosabil 3.600 km/lunar în perioada ianuarie - decembrie 
; 
-stropit carosabil, în perioada mai - octombrie, 1.556.400 mp; 
-întreţinut spaţii verzi şi trotuare 48.900 mii mp ; 
-acţiunea de deszăpezire a tramei stradale, trotuarelor şi combaterea 
poleiului în lunile ianuarie si februarie; 
-curăţat rigolă 543890.740 mp ; 
-evacuarea a 12.870 tone gunoi depozitat accidental în locuri neamenajate şi 
alte  15.383 tone gunoi din curăţenia stradală; 
-vidanjarea a cca. 250 mc ape pluviale în zonele afectate de inundaţii din 
municipiu; 
-trasarea de marcaje stradale – 225 km de marcaj longitudinal, fiind 
executate lucrări în toate cartierele din municipiul Buzău (str. Spiru Haret, 
Transilvaniei, Republicii, Al. Marghiloman, Dorobanţi, Stadionului, 
Independenţei, Patriei, Prutului, Sculpturii, Col. Buzoianu, Aurel Vlaicu, 
şoseaua Pogonele, aleea Industriilor etc);  
-menţinerea în continuare pe domeniul public a unui număr de 6 buc. 
containere de 7 mc, 13 buc. containere de 3 mc şi 17 buc. eurocontainere de 
1,1 mc, în zonele în care apar în mod frecvent depozite necontrolate; 
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-s-au executat lucrări de reabilitare (securizare) la platforma de                
depozitare gunoi menajer din cartierul Micro XIV.  
-au fost executate lucrări de întreţinere şi împrospătare cu nisip şi bazarcă la 
locuri de joaca, precum şi lucrări de întreţinere (aşternut nisip şi pietriş sortat) 
la Stadionul Gloria. 
 În conformitate cu prevederile Legi 416/2001, societatea a utilizat în 
mod constant, în tot acest timp, la realizarea unor lucrări, un număr de cca. 
20 de persoane beneficiare ale legii venitului minim garantat. Secţia de 
salubritate stradală a colaborat atât cu Direcţia de Asistenţă Socială cât şi cu 
Serviciul de Gospodărie Comunală şi Locativă pentru utilizarea persoanelor 
repartizate.  
 Secţia de salubritate menajeră a asigurat, pe parcursul anului 2011, 
servicii de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere pentru 
următoarele categorii de beneficiari: 

- 17.800 abonaţi casnici ; 
- 55.000 persoane organizate în asociaţii de proprietari ; 
-   1.250 agenţi economici mici ; 
-      280 agenţi economici mari. 

 Pentru colectarea gunoiului menajer de la asociaţiile de proprietari 
sunt amplasate pe platforme 380 de eurocontainere de 1,1 mc precum şi 210  
europubele în camerele de gunoi ale blocurilor turn. Tot asociaţiilor de 
proprietari le-au fost distribuite în mod gratuit de 200 buc pubele de 240 litri. 
  Agenţii economici mari cât şi agenţii economici mici sunt dotaţi prin 
închiriere cu recipienţi de colectare a gunoiului menajer astfel: 350 pubele, 
468 eurocontainere de 1,1 mc, 61 containere de 3 mc, 24 containere de 7 mc 
şi 6 buc. containere de 20 mc. 
 De asemenea, a continuat programul de distribuire în mod gratuit 
abonaţilor casnici de europubele de 120 litri si 240 litri, respectându-se în 
acest fel angajamentul privind facilităţile acordate în cadrul contractului de 
concesiune. Cele 1400  pubele au fost distribuite în cartierul Mihai Viteazu şi 
cartier Poştă, pe str. Agriculturii, Aurorei, Bâsca Mare şi Bâsca Mică, bd. 
Gării, str. Bucegi, Chiristigii, Columbelor, Corbului, Crizantemelor, Decebal, 
Dorobanţi, Ecaterina Teodoroiu, Făgetului, Filantropiei, Gheorghe Lazăr, 
Gloriei, Griviţei, Horticolei, Iordache Buga, Libertăţii, Martirilor, Luminii. 
Distribuirea de europubele gratuit la populaţie va continua şi în anii următori.  
 Au fost înlocuiţi sau reparaţi recipienţii de colectare deterioraţi şi au 
fost spălaţi şi dezinfectaţi toţi recipienţii folosiţi pentru colectarea deşeurilor 
menajere. 
 În cursul anului 2011 a fost reabilitată (securizată), la comanda 
Serviciului de Gospodărie Comunală din cadrul primăriei platforma de 
depozitare gunoi menajer din  cartierul Micro XIV, celelalte platforme din 
municipiu fiind modernizate în decursul anilor trecuţi.  
 Alte lucrări realizate: 
-  întreţinerea şi împrospătarea cu nisip şi bazarcă a locurilor de joacă; 
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- lucrări de întreţinere (aşternut nisip şi pietriş sortat) la Stadionul Gloria;                                      
- salubrizarea şi balastarea străzilor fdt. Viilor, fdt. Independenţei, str. 
Rândunelelor, str. Primăverii – Varianta Obor - Vadu Paşii, str.Primăverii şi 
aleea Integral, fdt. Orizontului şi parcarea Broşteni.  

 Astfel au fost realizate lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a 
obiectivelor edilitar gospodăreşti.  
 Dotarea cu utilaje şi recipienţi de colectare 
 Pe parcursul anului 2011, societatea s-a dotat cu utilaje noi şi 
recipienţi de colectare. Au fost achiziţionate: 

- pluguri zăpadă                                                          2 buc. 
- sarăriţă 6 mc                                                             1 buc. 
- containere 1,1 mc (metalice pentru gunoi menajer)16 buc. 
- containere7 mc                                        7 buc. 
- pubele 240 l                                                       2440 buc. 
- pubele 120 l                                                       4050 buc. 
- containere 2,1 mc (clopot pentru reciclabile)   30 buc. 

 Valoarea acestor dotări este de 892.700 lei, din care, pentru achiziţia 
de noi utilaje s-au investit 200.564 lei. 
 S-au făcut, de asemenea cheltuieli importante pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi  modernizarea infrastructurii pentru comunicaţii şi 
sistemul informatic.  
 Activitatea de colectare selectivă (PET-uri, folie de polietilenă, hârtie şi 
carton, sticlă, DEEE)  a continuat şi în anul 2011, atât  pe domeniul public cât 
şi la agenţii economici. 
 În anul 2011 s-au colectat:  

- folie de polietilenă de la agenţi economici               44,15 to   
- hârtie şi carton 

- de pe domeniul public                    63,65 to  
- de la agenţi economici şi instituţii publice      450,34 to,  

- PET-uri  
- de pe domeniul public                  2,40 to  
- de la agenţi economici şi instituţii publice      1,35 to  

    - DEEE  
  - de la agenţi economici, instituţii şi populaţie        2,90 to 
 Acţiunile de dezinsecţie şi deratizare s-au desfăşurat conform 
programului aprobat de primărie, sub stricta supraveghere şi îndrumare a 
Direcţiei de Sănătate Publica.  

În anul 2011 s-a executat periodic tratamente de dezinsecţie (parcuri, 
cartiere din municipiul Buzău - 2039 ha) şi deratizare ( parcuri, alei, cartiere, 
cimitire din municipiul Buzău - 1007 ha). 
 Tratamentele privind deratizarea au avut loc în lunile martie şi aprilie. In 
luna martie au fost deratizate toate cartierele din Municipiul Buzău - 630 ha, 
iar în luna aprilie au fost executate lucrări de deratizare pe 377 ha din 
domeniul public, reprezentând Zona Industrială, parcuri, alei şi cimitire. 



 

 

120 

 Tratamentele privind dezinsecţia au fost executate în 2 etape: la sol şi 
prin aviotratament. In lunile iunie/iulie şi septembrie/octombrie au fost 
deratizate toate cartierele şi parcurile din municipiul Buzău, inclusiv zona 
industrială (1185 ha). Dezinsecţia prin aviotratament s-a executat în luna mai 
(700 ha) reprezentând  cartiere, parcuri, alei, cimitire şi spaţii verzi. Totodată, 
s-au executat şi tratamente pentru combaterea insectelor parazite (căpuşe şi 
pureci – 154 ha) în cartierul Simileasca, Micro XIV, Micro III, Dorobanţi , 
Broşteni,  Postă - Mihai Viteazu cartier Primăverii - Verii cu străzile aferente 
precum şi în parcurile Crâng şi Tineretului.  
 Au fost utilizate cele mai bune substanţe avizate de Ministerul 
Sănătăţii, utilaje de ultimă generaţie şi o echipă de oameni autorizaţi. 
 Contractul de concesiune încheiat cu Primăria s-a desfăşurat în 
condiţii bune, respectându-se clauzele contractuale şi angajamentele 
asumate. 
 Societatea are în derulare, cu abonaţii casnici, un număr de 8.125 
contracte de salubritate cuprinzând 17.800 persoane abonaţi casnici şi 
55.500 persoane organizate în asociaţii de proprietari plătitoare. Există un 
număr de persoane, locuitori la case individuale, care nu sunt acoperite cu 
contracte de salubritate. S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. are 
încheiate contracte de salubrizare cu 276 asociaţii de proprietari.  
 Din cei aproximativ 6.627 agenţi economici din municipiul Buzău, 
conform site-ului www.firme.info.ro, au contracte de salubritate  încheiate  
cca. 1.530 agenţi. Incepând cu semestrul II al anului 2011, un număr tot mai 
mare de agenţi economici mici au solicitat rezilierea contractelor cu 
societatea noastră, motivând încetarea sau suspendarea activităţii pe 
perioadă nedeterminată. 
 La numerele evidenţiate, clienţii noştri pot adresa întrebări, solicitări 
sau plângeri care sunt înregistrate în registrul de reclamaţii şi transmise spre 
rezolvare personalului responsabil cu activitatea solicitată. Toate aceste 
reclamaţii se rezolvă în maxim 48 de ore. 
 Politica preturilor este influenţată de piaţa serviciilor de acest gen, de 
preţul depunerii deşeurilor în rampa ecologică şi de investiţiile efectuate. 
 Ridicarea deşeurilor de la populaţie se face în baza unor programe 
aprobate de Primărie şi A.S.P. 
  Ritmicitatea colectării deşeurilor, aprobată de Primărie şi A.S.P. este 
următoarea: 

1. Utilizatori casnici  - o dată pe săptămână; 
2. Asociaţii de locatari  
    - de 2 ori pe săptămână din camerele de colectare deşeuri 
menajere; 
 - de 4 ori pe săptămână de la platformele de colectare deşeuri. 
3. Agenţi economici mari - la comandă ( la cerere ). 
4. Agenţi economici mici - o dată pe săptămână ( la cerere ). 

Cu toate acestea, societatea noastră colectează deşeurile menajere cu o 
ritmicitate de: 
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1. Utilizatori casnici  - o dată pe săptămână; 
2. Asociaţii de locatari  
 - de 2 ori pe săptămână din camerele de colectare deşeuri 
menajere; 
 - zilnic, inclusiv sâmbăta, pe domeniul public. 
3. Agenţi economici mari - la comandă ( la cerere ). 
4. Agenţi economici mici - săptămânal sau la cerere . 

 Ritmul de ridicare a deşeurilor de la agenţii economici se stabileşte 
prin contract. 
 Din dorinţa de a veni în întimpinarea necesitaţilor clienţilor săi, 
societatea şi-a diversificat serviciile, existând posibilitatea beneficierii de 
servicii suplimentare pe bază de contract: 
 - servicii de salubrizare interioară şi exterioară ale blocului; 
 - servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 
 Toate activităţile întreprinse de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE 
BUZĂU S.A. au în vedere satisfacerea dorinţelor beneficiarilor prin realizarea 
unei prestaţii ireproşabile şi în condiţii ecologice. 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
ADOPTATE ÎN ANUL 2011 

 

Nr.şi data 
adoptării 
hotarârii 

 
Conţinutul hotărârii 

 
OBS. 

 
1/ 

27.01.2011 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului 
Rădulescu Bruno 

 

2/ 
27.01.2011 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Barbu Ion 

 

 
3/ 

27.01.2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău 

 

4/ 
27.01.2011 

privind organizarea şi funcţionarea la nivelul municipiului 
Buzău a Comisiei Locale de Ordine Publică 

 

 
 

5/ 
27.01.2011 

pentru modificarea Hotărârii nr. 170/ 2008 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor de specialitate în principalele domenii 
de activitate 

 

 
6/ 

27.01.2011 

pentru revocarea şi numirea în funcţie a unui membru din/în 
consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale 
"RAM" Buzău 

 

7/ 
27.01.2011 

acordării atestatului de administrator de imobile unor 
persoane fizice 

 

 
8/ 

27.01.2011 

pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău a taxei speciale 
pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
9/ 

27.01.2011 

pentru aprobarea garantării de către Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a unor obligaţii de plată ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

 
 
 
 

10/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice 
"Creşterea eficienţei energetice prin montarea 
convertizoarelor de frecvenţă la electropompele de circulaţie 
încălzire din C.T. 1, 2, 4, 5 şi P.T. 5, 6, 7, 10, 11, 13 şi 33, 
municipiul Buzău"; 

 

 
 

11/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice 
“Modernizare piaţa micro XIV din  municipiul Buzău” 

 

12/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea trecerii unui imobil din proprietatea publică 
în proprietatea  privată a municipiului Buzău 

 

 
13/ 

27.01.2011 

pentru aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unui teren cu 
platformă, proprietate publică a municipiului, precum şi 
aprobarea documentaţiei de atribuire 

 

 
 
 

14/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială      " 
Voicilă Magazin Mixt " S.N.C. satul Fundeni, comuna 
Zărneşti, judeţul Buzău a terenului aferent autogării de 
călători situată în municipiul Buzău, strada Scîntei, în incinta 
pieţii " 24 Ianuarie " 
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15/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea vânzării către ATCOM Buzău - Societate 
Cooperativă a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial 
situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc S 1, parter 

 

 
 

16/ 
27.01.2011 

pentru aprobarea vânzării către soţii Chiorcău Mihai şi 
Chiorcău Maria - Monica a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în municipiul Buzău, b-dul Stadionului, zona 
blocurilor 3A-4A 

 

17/ 
27.01.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

18/ 
27.01.2011 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada februarie – aprilie 2011 

 

19/ 
24.02.2011 

privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Buzău pe anul 2011 

 

 
20/ 

24.02.2011 

pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe 
anul 2011 

 

 
21/ 

24.02.2011 

privind aplicarea la nivelul municipiului Buzău a Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
22/ 

24.02.2011 

privind eliberarea doamnei Bratu Mariana din funcţia de 
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 
" Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
23/ 

24.02.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, strada Vladimir Maximilian, limitrof blocului S2 

 

 
 

24/ 
24.02.2011 

pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul general de 
urbanism aferent Planului urbanistic general al  municipiului 
Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 
235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

25/ 
24.02.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

26/ 
24.02.2011 

privind aprobarea garantării unui imprumut intern în valoare 
de 3.000.000 euro 

 

27/ 
31.03.2011 

privind rectificarea definitivă a bugetului local al municipiului 
Buzău pe anul 2010 

 

28/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

29/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău 

 

30/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

31/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. 
Buzău 

 

32/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Societăţii Comerciale " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău 

 

33/ 
31.03.2011 

privind solicitarea acordării unui împrumut din venituri din 
privatizare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate în economie, precum 
şi alte măsuri financiare 
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34/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea constituirii de către Societatea Comerciala 
"Urbis Serv" SRL Buzău a unei garanţii suplimentare în 
favoarea Băncii Comerciale Române Sucursala Judeţeană 
Buzău 

 

35/ 
31.03.2011 

pentru modificarea art. 17, lit. I din Hotărârea nr. 190/2010 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor 
aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău   

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

36/ 
31.03.2011 

privind eliberarea domjnului Tescaru Ionel din funcţia de 
cenzor la Societatea Comercială "Trans-Bus" S.A. Buzău 

 

37/ 
31.03.2011 

pentru modificarea Hotărârii nr. 195/2010 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind trecerea parţială a unei reţele 
termice aflată în administrarea Regiei Autonome Municipale 
"RAM" Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată 
a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării, 
transmiterii fără plată sau casării 

 

38/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea unor tarife care se vor practica de 
Societatea Comercială " Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru 
prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele 
de construcţii 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

39/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea Programului de aprovizionare cu produse 
agroalimentare şi industriale care urmează a fi distribuite 
raţionalizat în situaţii deosebite 

 

40/ 
31.03.2011 

privind conferirea titlurilor de " Cetăţean de onoare al 
municipiului " şi " Omul anului 2010 " unor personalităţi cu 
merite deosebite 

 

41/ 
31.03.2011 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău cu reţelele de gaze 
naturale executate cu fonduri din bugetul local 

 

42/ 
31.03.2011 

pentru completarea listei cabinetelor medicale care urmează 
să fie vândute prin licitaţie publică cu strigare potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 

 

43/ 
31.03.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului aferent spaţiului de prestări servicii 
situat în municipiul Buzău, cartier micro 3, la parterul blocului 
H3 

 

44/ 
31.03.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial   
situat în municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocului P5 

 

45/ 
31.03.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului aferent terasei situată în municipiul 
Buzău, strada Dorobanţi, aferentă blocului 7 C 

 

46/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică a 
municipiului Buzău în folosinţa gratuită şi temporară a 
Palatului Copiilor Buzău 

 

47/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unor suprafeţe cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
proprietate privată a municipiului Buzău 

 

48/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea vânzării către I.D.M. " Dinamic " S.R.L. 
Buzău a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial situat 
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în municipiul Buzău, strada Olteţului la parterul blocului 4A 

49/ 
31.03.201 

pentru aprobarea vânzării către I.D.M. " Dinamic " S.R.L. 
Buzău a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial situat 
în municipiul Buzău, strada Olteţului la parterul blocului 4B 

 

50/ 
31.03.201 

pentru aprobarea vânzării către I.D.M. " Dinamic " S.R.L. 
Buzău a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial situat 
în municipiul Buzău, zona Bazar, la parterul blocului 4C 

 

51/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea vânzării către soţii Avram Dragomir şi 
Avram Ileana – Elena a terenului proprietate privată a 
municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Dorobanţi, la parterul blocului H.12 

 

52/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea vânzării către soţii Jilăveanu Toma şi 
Jilăveanu Stela a terenului aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Patriei nr. 49 

 

53/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială " 
Vulcani" S.R.L., cu sediul social în comuna Berca, satul Pîcle, 
judeţul Buzău a terenului proprietate privată a municipiului 
Buzău, aferent spaţiilor comerciale situate în municipiul 
Buzău, aleia Industriilor, în incinta târgului " Drăgaica" 

 

54/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială " 
Precident " S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, 
scara A, mezanin 

 

55/ 
31.03.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

56/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea reactivării şi rescadenţării creditelor 
restante  ale Societăţii Comerciale " Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 
datorate Societăţii Comerciale Banca Comercială Română 
S.A. Bucureşti  

 

57/ 
31.03.2011 

pentru aprobarea garantării de către Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a unor obligaţii de plată ale 
Societăţii Comerciale " Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 

 

58/ 
31.03.2011 

pentru înlocuirea unor membrii în componenţă Corpului de 
control privind activitatea financiar contabila a asociaţiilor de 
proprietari din municipiul Buzău 

 

59/ 
28.04.2011 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 
I 2011, precum şi rectificarea bugetului local al municipiului 
Buzău pe anul 2011; 

 

60/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 ale 
Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău; 

 

61/ 
28.04.2011 

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău din proprietatea publică 
în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din 
funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării; 

 

62/ 
28.04.2011 

privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară " Drăgaica 
- 2011"; 

 

63/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea atestării unui teren la domeniul public al 
municipiului Buzău; 

 

64/ 
28.04.2011 

privind atestarea la domeniul privat al municipiului a unui 
teren situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzii Prieteniei 
cu aleea Scolilor 
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65/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea vânzării către Asociaţia Judeţeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău a terenului indiviz şi 
aferent sediului şi spaţiului comercial situat în municipiul 
Buzău, strada Unirii, la parterul blocului 12 F; 

 

66/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

 

67/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire centru 
medical, b-dul Nicolae Titulescu nr.11, municipiul Buzău, 
judeţul Buzău", precum şi a regulamentului local de urbanism 
aferent; 

 

68/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire 
staţie de preparat betoane tip Stetter HN2 cu anexe", situat în 
incinta Societăţii Comerciale "Somaco Grup Prefabricate 
S.R.L. Bucureşti-punctul de lucru Buzău, strada Transilvaniei 
nr.425; 

 

69/ 
28.04.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

70/ 
28.04.2011 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada mai - iulie 2011; 

 

71/ 
28.04.2011 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico - economici, precum şi a modului de realizare a 
obiectivului de investiţii publice " Reabilitare şi modernizare 
străzi în municipiul Buzău, judeţul Buzău"; 

 

72/ 
28.04.2011 

privind aderarea comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, 
prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"Buzău 2008"; 

 

73/ 
28.04.2011 

privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect;  

74/ 
28.04.2011 

pentru suplimentarea contribuţiei locale a municipiului Buzău 
la cofinanţarea proiectului " O viaţă mai bună pentru romii din 
strada Primăverii" , finanţat din Fondul Român de Dezvoltare 
Socială; 

 

75/ 
28.04.2011 

privind alegerea comisiei de cenzori a Societăţii Comerciale 
"Trans-Bus"S.A. Buzău; 

 

76/ 
28.04.2011 

privind modificarea Hotărârii nr.213/2010 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
publice  
" Reabilitare reţea de drumuri şi staţii de transport din zona de 
acţiune urbană a municipiului Buzău". 

 

77/ 
26.05.2011 

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 2010 

 

78/ 
26.05.2011 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului 
Alexa Petrică 

 

79/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei 
Autonome Municipale "R.A.M." Buzău 

 

80/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 ale 
Societăţii Comerciale " Trans-Bus" S.A. Buzău 

 

81/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 ale 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
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82/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 ale 
Societăţii Comerciale " Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 

 

 
83/ 

26.05.2011 

pentru aprobarea constituirii unor garanţii materiale în 
vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale datorate de 
Societatea Comercială" Prestcom Serv" S.A. Buzău 

 

 
84/ 

26.05.2011 

privind aderarea comunelor Topliceni şi Grebănu, judeţul 
Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău  2008" 

 

85/ 
26.05.2011 

privind completarea obiectului de activitate al Societăţii 
Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău 

 

 
 

86/ 
26.05.2011 

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău din proprietatea publică 
în proprietatea privată a municipiului, în vederea  scoaterii din 
funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării 

 

 
87/ 

26.05.2011 

privind aprobarea ofertei de donaţie cu sarcini a terenului 
intravilan situat în municipiul Buzău, între străzile Triumfului şi 
Filantropiei 

 

 
 

88/ 
26.05.2011 

privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă situate în punctele termice din 
municipiul Buzău 

 

 
89/ 

26.05.2011 

pentru aprobarea dării unor bunuri imobile, proprietate publică 
a municipiului Buzău, în administrarea Regiei Autonome 
Municipale "R.A.M." Buzău 

 

90/ 
26.05.2011 

privind asocierea municipiului Buzău cu unele asociaţii 
sportive 

 

 
 

91/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială "G.D.F. Suez Energy România" S.A. 
Bucureşti  a reţelelor de gaze naturale proprietate publică a 
municipiului Buzău, precum şi aprobarea documentaţiei de 
atribuire 

 

92/ 
26.05.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz şi aferent spaţiilor locative 
situate în municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocurilor 
10 B, 10 C şi 10 D 

 

 
93/ 

26.05.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada 
Lunei nr.21 

 

94/ 
26.05.2011 

privivind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea 
unor certificate de urbanism 

 

95/ 
26.05.2011 

pentru aprobarea parteneriatului cu Asociaţia "Forum Art" 
Buzău 

 

 96/ 
30.06.2011 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Banu Ionel 

 

 
97/ 

30.06.2011 

pentru modificarea Hotărârii nr. 170/ 2008 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind aprobarea componenţei 
nominale a Comisiei de muncă şi protecţie socială    

 

98/ 
30.06.2011 

privind aprobarea Acordului de Prefinanţare " Reabilitare şi 
modernizare străzi în municipiul Buzău, judeţul Buzău"  

 

 
 
 

pentru aprobarea perfectării de către Societatea Comercială " 
Trans – Bus " S.A. Buzău a unui contract de leasing financiar 
în vederea finanţării achiziţionării unui număr de 10 autobuze 
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99/ 
30.06.2011 

destinate transportului public de călători 

 
100/ 

30.06.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 
Primăverii nr. 39 

 

 
101/ 

30.06.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada 
Simila nr. 17A 

 

 
 

102/ 
30.06.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenurilor indivize şi aferente spaţiilor 
comerciale situate în municipiul Buzău, strada Unirii, la 
parterul blocului P.6 

 

 
 

103/ 
30.06.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial 
situat în municipiul Buzău, cartier micro 5, la parterul blocului 
17 

 

 
 

104/ 
30.06.2011 

pentru aprobarea trecerii unor suprafeţe locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, precum şi a terenurilor 
aferente acestora, din proprietatea publică în proprietatea 
privată a municipiului Buzău 

 

 
 
 

105/ 
30.06.2011 

pentru aprobarea dării în folosinţa gratuită şi temporară a 
Universităţii " Valahia " Tîrgovişte a unor suprafeţe locative cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în incinta 
Colegiului Agricol " Dr. C. Angelescu " Buzău 

 

 
 

106/ 
30.06.2011 

pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. 
Buzău a unor terenuri proprietate publică a municipiului 
Buzău 

 

 
 

107/ 
30.06.2011 

pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău a 
terenului proprietate publică a municipiului Buzău aferent 
"Pieţei de flori " 

 

108/ 
30.06.2011 

pentru aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unui teren 
proprietate publică a municipiului Buzău, precum şi aprobarea 
documentaţiei de atribuire 

 

 
109/ 

30.06.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, la intersecţia străzii Prieteniei cu aleea Scolilor 

 

 
 

110/ 
30.06.2011 

 pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială  " 
Eximprod Grup " S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată 
a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Obor, bloc 1 C, etaj 1 

 

 
 

111/ 
30.06.2011 

pentru modificarea parţială a funcţiunii din U.T.R. nr. 6 aferent 
Planului de Urbanism General al municipiului Buzău, aprobat 
prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, din spaţiu verde în funcţiunea I S c (construcţii de cult) 

 

112/ 
30.06.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
113/ 

30.06.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, cartier 
micro 14, limitrof P.T. Stadionului 
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114/ 

28.07.2011 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 
II 2011, precum şi rectificarea bugetului local pe anul 2011 

 

 
115/ 

28.07.2011 

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011 al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. 
Buzău 

 

 
116/ 

28.07.2011 

pentru aprobarea garantării, în favoarea  unei bănci 
finanţatoare, a executării obligaţiilor de plată ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

 
 

117/ 
28.07.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial 
situat în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă, la parterul 
blocului A l 

 

 
118/ 

28.07.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua 
Brăilei nr. 4 

 

 
119/ 

28.07.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada 
Viilor nr. 16 B 

 

 
120/ 

28.07.2011 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri 
aflate în proprietatea privată a Regiei Autonome Municipale 
"RAM" Buzău 

 

 
121/ 

28.07.2011 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada august – octombrie 
2011 

 

 
122/ 

28.07.2011 

pentru aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu Societatea Comercială " Crirox Eternity" S.R.L. 
Buzău, în vederea elaborării şi aprobării unui plan urbanistic 
zonal 

 

123/ 
28.07.2011 

pentru completarea obiectului de activitate al Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
 
 
 

124/ 
28.07.2011 

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 150/2006 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea 
trecerii în proprietatea statului şi darea în administrare a  
blocului de locuinţe 3A situat în municipiul Buzău, aleea 
Sporturilor, precum şi repartizarea în regim de închiriere a 
unor locuinţe pentru tineret situate în acest imobil 

 

125/ 
25.08.2011 

pentru înfiinţarea Centrului de urgenţă de zi şi de noapte 
pentru persoane adulte fără adăpost din municipiul Buzău 

 

 
126/ 

25.08.2011 

privind aprobarea plăţii comisionului pentru încasarea online 
a impozitelor şi taxelor prin sistemul naţional electronic de 
plată utilizând cardul bancar 

 

 
 
 

127/ 
25.08.2011 

pentru aprobarea garantării unui credit furnizor pentru 
finanţarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere a unor străzi 
şi trotuare din municipiul Buzău, contractate în anul 2011 de 
municipiul Buzău cu Societatea Comercială " Urbis – Serv " 
S.R.L. Buzău 

 

 
 
 

128/ 
25.08.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unor terenuri indivize şi aferente spaţiilor 
comerciale situate în municipiul Buzău, strada Ion Băieşu ( 
fosta stradă Prelungirea Independenţei ), la parterul blocului 5 
Dacia 
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129/ 
25.08.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului indiviz şi aferent spaţiului comercial 
situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, la parterul 
blocului A1, scara A 

 

 
130/ 

25.08.2011 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada 
Bucegi nr. 4 

 

 
 

131/ 
25.08.2011 

pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire 
centrală electrică cu panouri fotovoltaice,extravilan municipiul 
Buzău,tarlaua 57, parcela 951, judeţul Buzău", precum şi a 
regulamentului local de urbanism aferent 

 

 
 
 

132/ 
25.08.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială  
"Continental Servimpex " S.R.L. Buzău, a terenului 
proprietate privată a municipiului Buzău, indiviz şi aferent 
spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, cartier micro 5, 
la parterul blocului 17  

 

 
 

133/ 
25.08.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
imobilului format din construcţii şi terenul aferent acestora 
proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada 
Unirii, lângă blocul 17 G 

 

134/ 
25.08.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
 

135/ 
25.08.2011 

privind primirea unui nou membru şi actualizarea Actului 
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară " Eco Buzău 2009" la care municipiul Buzău 
este membru asociat  

 

 
136/ 

29.09.2011 

pentru adoptarea politicii publice " Prevenirea şi reducerea 
riscurilor cauzate de populaţia canină din municipiul Buzău" 

  

 
 

137/ 
29.09.2011 

privind actualizarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar 
de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău, precum 
şi redistribuirea sumelor între aceste instituţii pentru exerciţiul 
financiar 2011   

 

 
 

138/ 
29.09.2011 

privind trecerea unor bunuri concesionate Societăţii 
Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în 
vederea scoaterii din funcţiune, declasării şi casării 

 

 
 
 
 

139/ 
29.09.2011 

privind trecerea unor bunuri aferente staţiilor de pompare apă 
potabilă şi staţiilor de hidrofor, concesionate Societăţii 
Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău, din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în 
vederea scoaterii din funcţiune, valorificării, declasării şi 
casării 

 

 
140/ 

29.09.2011 

pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, 
numărului de personal şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

141/ 
29.09.2011 

privind majorarea tarifelor pentru unele servicii de salubrizare 
din municipiul Buzău 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
142/ 

29.09.2011 

privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al municipiului 
a terenului situat în municipiul Buzău, strada Piersicului nr. 24 
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143/ 
29.09.2011 

pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială "Urbis–Serv" S.R.L. Buzău a 
construcţiilor şi terenurilor indivize şi aferente acestora, 
situate în cadrul complexului comercial " Bazar " 

 

 
 

144/ 
29.09.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială  " 
Romaniţa 93" S.A. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, aferent scării de acces la spaţiul comercial situat 
în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 18 D 

 

 
 

145/ 
29.09.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, aferent platformei 
betonate limitrofă spaţiului comercial situat în municipiul 
Buzău, cartier micro 5, la parterul blocului 17 

 

 
146/ 

29.09.2011 

pentru aprobarea planului urbanistic zonal " Zona D.N. 2B, 
km 9+523 – km 9 + 563, stânga, municipiul Buzău, judeţul 
Buzău", precum şi a regulamentului local de urbanism aferent 

 

147/ 
29.09.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 

 

 
 

148/ 
27.10.2011 

privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în 
consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale 
învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău 

 

149/ 
27.10.2011 

privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor – ediţia 
2011/2012 

  

150/ 
27.10.2011 

pentru aprobarea mutării sediului social al Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

151/ 
27.10.2011 

privind completarea obiectului de activitate al Societăţii 
Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

152/ 
27.10.2011 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău 

 

153/ 
27.10.2011 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău 

 

 
 

154/ 
27.10.2011 

pentru aprobarea atestării la domeniul public a terenului situat 
în municipiul Buzău, limitrof Centrului Maternal Buzău, 
precum şi trecerea acestui teren din proprietatea publică în 
proprietatea privată a municipiului Buzău 

 

 
 

155/ 
27.10.2011 

privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului  Buzău a unui teren şi suprafeţei locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă aferente, imobil situat în 
municipiul Buzău, cartier micro 5, punctul termic 1 

 

 
 
 

156/ 
27.10.2011 

privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Buzău a 
terenului aferent depozitului neconform pentru deşeuri 
menajere al municipiului Buzău, în vederea închiderii şi 
ecologizării acestuia în cadrul proiectului " Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău" 

 

 
157/ 

27.10.2011 

privind aprobarea completării şi prelungirii contractului de 
concesiune a serviciilor publice de salubritate din municipiul 
Buzău 

 

 
 

158/ 
27.10.2011 

pentru acceptarea cesiunii contractului de asociere nr.7.215 
din 02 iunie 2009, încheiat între Societatea Comercială " 
Kinetic Sistems " S.R.L. Bucureşti şi Clubul Sportiv " Tenis 
Club " Buzău 
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159/ 

27.10.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
lotului 2 din terenul arabil proprietate privată a municipiului 
Buzău, situat în tarlaua 19 

 

 
160/ 

27.10.2011  

privind modul de soluţionare a cererii Societăţii Comerciale " 
Ecogen Energy " S.A. Buzău pentru eliberarea unui certificat 
de urbanism 

  

 
161/ 

27.10.2011 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 
III 2011, precum şi rectificarea bugetului local al municipiului 
Buzău pe anul 2011 

 

 
 

162/ 
27.10.2011 

privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de 
gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală 
"RAM" Buzău începând cu 01 noiembrie 2011 

 

 
 

163/ 
27.10.2011 

pentru aprobarea preţului local al energiei termice furnizată în 
sistem centralizat populaţiei din municipiul Buzău, energie 
termică facturată în perioada 01 noiembrie 2011 – 31 martie 
2012 

 
hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
 

164/ 
27.10.2011 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice " 
Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Buzău, judeţul 
Buzău – lucrări suplimentare" 

 

 
 
 

165/ 
27.10.2011 

pentru actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii publice " 
Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în municipiul 
Buzău" din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău" 

 

 
166/ 

27.10.2011 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada noiembrie 2011 – 
ianuarie 2012 

 

 
167/ 

27.10.2011 

pentru aprobarea garantării în favoarea unei bănci 
finanţatoare a executării obligaţiilor de plată ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

168/ 
24.11.2011 

pentru aprobarea stabilirii punctelor de lucru ale Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

169/ 
24.11.2011 

privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale " 
Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

  

 
 

170/ 
24.11.2011 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în 
municipiul Buzău 

hotărâre cu 
caracter 
normativ 

171/ 
24.11.2011 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 

 
172/ 

24.11.2011 

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri  şi cheltuieli 
pe anul 2011 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi 
Oboare " S.A. Buzău 

 

173/ 
24.11.2011 

privind subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2012 a Fundaţiei pentru copii " Sf. Sava de la Buzău " 

 

 
 
 
 

174/ 

privind modificarea Hotărârii nr. 99/2011 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea perfectării de către 
Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău a unui 
contract de leasing financiar în vederea finanţării achiziţionării 
unui număr de 10 autobuze destinate transportului public de 
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24.11.2011 călători 

175/ 
24.11.2011 

pentru atribuirea unei denumiri Scolii cu clasele I – VIII nr. 12 
Buzău 

 

 
176/ 

24.11.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, strada col. Ion Buzoianu, limitrof nr. 47 

 

 
177/ 

24.11.2011 

pentru aprobarea planului urbanistic zonal " Zona Chiristigii, 
municipiul Buzău, judeţul Buzău ", precum şi a regulamentului 
local de urbanism aferent 

 

178/ 
24.11.2011 

 privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea 
unor certificate de urbanism 

 

 
 
 

179/ 
24.11.2011 

privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 pentru 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către 
Societatea Comercială  " Compania de Apă " S.A. Buzău 

 

 
180/ 

24.11.2011 

pentru aprobarea închirierii unei suprafeţe locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă pentru Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor a Municipiului Buzău 

 

 
181/ 

28.12.2011 

privind aderarea comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, prin 
consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008" 

 

182/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea mutării sediului social al Societăţii 
Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău 

  

183/ 
28.12.2011 

pentru atribuirea de denumiri unor artere de circulaţie din 
municipiul Buzău 

  

 
 
 
 

184/ 
28.12.2011 

privind prelungirea pentru anul 2012 a termenului de aplicare 
a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de 
interes public şi  privat a căror pază şi siguranţă civică se 
asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă 
Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale 

 

185/ 
28.12.2011 

privind modificarea bugetelor unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică pe anul 2011 

 

186/ 
28.12.2011 

privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe 
anul 2011 la capitolul " Cultură, recreere şi religie"  

 

 
187/ 

28.12.2011 

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. 
Buzău 

 

 
188/ 

28.12.2011 

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011 al Societăţii Comerciale " Urbis-Serv " S.R.L. 
Buzău 

 

 
 
 

189/ 
28.12.2011 

pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al 
chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea 
publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
hotărâre cu 
caracter 
normativ 

 
190/ 

28.12.2011 

pentru aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii publice " Reţea fibră optică pentru telecomunicaţii 
în municipiul Buzău" 

 

 
191/ 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău cu bunurile executate 
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28.12.2011 prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/021 

 
 
 
 
 

192/ 
28.12.2011 

pentru modificarea lit. a2) a art. I din Hotărârea nr. 179/2011 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind completarea 
art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 pentru aprobarea delegării 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate 
publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea 
Comercială   „Compania de Apă " S.A. Buzău 

 

 
 
 
 

193/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială " Prestcom Serv "S.A. Buzău a unei 
suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a 
terenului aferent acesteia, situate în municipiul Buzău, cartier 
micro 5, punctul termic 1, precum şi aprobarea documentaţiei 
de atribuire 

 

 
 
 
 

194/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea valorii îmbunătăţirilor aduse la imobilul  
proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, 
strada Unirii, limitrof blocului 17G, de către locatarul 
Societatea Comercială " Felssysteme Internaţional " S.R.L., 
cu sediul social în comuna Mărăcineni, sat Căpăţîneşti, 
judeţul Buzău 

 

 
 

195/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială "Oana 
Pan" S.R.L. Buzău a terenului indiviz şi aferent spaţiului 
comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P5, 
parter 

 

 
 
 

196/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
"Farmacia Bios" S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, aferent extinderilor farmaciei situată în 
municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc A1, scara A, ap. 2, 
parter 

 

 
 

197/ 
28.12.2011 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului arabil proprietate privată a municipiului Buzău, situat 
în tarlaua 19, înscris în cartea funciară nr. 57.264, cu numărul 
cadastral 57.264 

 

198/ 
28.12.2011 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor 
certificate de urbanism 
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REALIZĂRI INVESTIŢII 
31.12.2011 

 

Nr 

crt 

 

Denumire 
PROGRAM 2011 PL~|I 2011  

TOTAL 

lei 

din care:  TOTAL 

lei 

din care: 

Buget 

local 

Transf 

Buget de stat 

FEDR Buget local Transf 

Buget de stat 

FEDR 

 TOTAL GENERAL 44.415.694,20  10.039.000 27.284.694,20 7.092.000  36.940.289,27 7.989.766,35 

 

 

 

26.733.655,98 

 

 

 

2.190.890,94 

+ 

25.976 

(Asociatie 

proprietari) 

 LUCRARI IN CONTINUARE 8.382.000 7.032.000 1.350.000 -  7.931.873,55 6.581.873,55 

 

1.350.000 - 

 LUCRARI NOI 4.857.000 615.000 200.000 4.042.000 639.187,59 33.967,08 128.664,51 450.580 

+ 

25.976 

(Asociatie) 

 ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 

31.176.694,20 2.392.000 25.734.694,20 3.050.000 28.369.228,13 1.373.925,72 25.254.991,47 1.740.310,94 

          

I. AUTORITATI PUBLICE SI 

ACTIUNI EXTERNE 

1.400.000 50.000 - 1.350.000 1.360.488,87 47.936 - 1.312.552,87 

A. LUCRARI IN CONTINUARE - - - - - - - - 

B. LUCRARI NOI  - - - - - - - - 

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 

1.400.000 50.000 - 1.350.000 1.360.488,87  47.936 - 1.312.552,87 

I. DOTARI INDEPENDENTE 10.000 10.000 - - 7.936 7.936 - - 

1. Sistem alarma antiefractie 

si supraveghere video 

10.000 10.000 - - 7.936 7.936 - - 

          

II. CHELTUIELI  DE PROIECTARE 

}I ACHIZI|II PROGRAME 

SOFT 

1.390.000 40.000 - 1.350.000 1.352.552,87 40.000 - 1.312.552,87 

1. Consolidarea nodului 

electronic al Primariei 

1.350.000 - - 1.350.000 1.312.552,87 - - 1.312.552,87 
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municipiului Buzau pentru 

realizarea extinderii si 

asigurarea 

interoperabilitatii serviciilor 

eGuvernare si 

eAdminstratie, inclusiv la 

nivelul unitatilor 

subordonate 

2. Extindere aplicatie iTaxe – 

10 utilizatori 

40.000 40.000 - - 40.000 40.000 - - 

          

II. APARARE, ORDINE PUBLICA 

SI SIGURANTA NATIONALA 

1.384.000 54.000 330.000 1.000.000   53.903,50 13.562,16 13.772,27 26.569,07 

B. LUCRARI NOI - - - - - - - - 

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

1.384.000 54.000 330.000 1.000.000   53.903,50 13.562,16 13.772,27 26.569,07 

          

 POLITIA LOCALA         

I. DOTARI INDEPENDENTE 1.384.000 54.000 330.000 1.000.000   53.903,50 13.562,16 13.772,27 26.569,07 

1. Autoturism (rate leasing) 30.000 30.000 - - 12.900,83 12.900,83 - - 

2. Cresterea sigurantei si 

prevenirea criminalitatii in 

zona de actiune urbana a 

mun. Buzau prin 

achizitionarea de 

echipamente specifice si 

amenajarea unui centru 

de supraveghere  

1.354.000 24.000 330.000 1.000.000 41.002,67 661,33 13.772,27 26.569,07 

          

II. CHELTUIELI DE PROIECTARE - - - - - - - - 

          

III. INVATAMANT 1.020.000 1.020.000 - - 366.764 366.764 - - 

A. LUCRARI IN CONTINUARE 356.000 356.000 - - - - - - 

1. Construc\ie Complex 

alimentar Colegiul B.P. 

Ha]deu 

126.000 126.000 - - - - - - 

2. Reabilitare tamplarie 80.000 80.000 - - - - - - 
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Liceul M. Eminescu 

3. Extindere G.P.N. nr. 9 150.000 150.000 - - - - - - 

          

B. LUCRARI NOI - - - -     

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 

664.000 664.000 - - 366.764 366.764 - - 

I. DOTARI INDEPENDENTE 647.000 647.000 - - 366.764 366.764 - - 

1. Autocamion (rate leasing) 

– Col. Tehnic 

15.000 15.000 - - 12.012 12.012 - - 

2. Masina spalat rufe – Lic. 

Sportiv 

20.000 20.000 - - 20.000 20.000 - - 

3. Sistem supraveghere video 508.000 508.000 - - 264.752 264.752 - - 

4. Instalatie alarmare 

antiincendiu 

10.000 10.000 - - - - - - 

5. Masina de spalat rufe cu 

uscator 

3.000 3.000 - - 3.000 3.000 - - 

6. Sistem alarma antiefractie 17.000 17.000 - - 5.000 5.000 - - 

7. Hota plita 5.000 5.000 - - - - - - 

8. Amplificator voci 40.000 40.000 - - 40.000 40.000 - - 

9. Masina industriala de 

spalat vase 

29.000 29.000 - - 22.000 22.000 - - 

          

II.  CHELTUIELI PROIECTARE 17.000 17.000 - - - - - - 

1.  PT – Extindere Corp 3 Liceul 

de Art` M. Sterian 

17.000 17.000 - - - - - - 

          

IV. SANATATE         

          

V. CULTURA, RECREERE SI 

RELIGIE 

2.552.000 270.000 150.000 2.132.000 461.428 16.840 43.399 401.189 

A.  LUCRARI IN CONTINUARE          

          

B. LUCRARI NOI 1.802.000 70.000 100.000 1.632.000 - - - - 

1. Reabilitarea monumentului 

istoric “Ansamblul 

conacului Al. Marghiloman 

(vila Albatros, parcul 

1.802.000 70.000 100.000 1.632.000 - - - - 
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Marghiloman)” 

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

750.000 200.000 50.000 500.000 461.428 16.840 43.399 401.189 

I. DOTARI INDEPENDENTE  165.000 165.000 - - 14.756 14.756 - - 

1. Amenajare locuri de joaca 

pentru copii 

100.000 150.000 - - - - - - 

2. Sistem supraveghere video 

stadion Gloria 

15.000 15.000 - - 14.756 14.756 - - 

3. Casute lemn “Oraselul 

copiilor 2011” 

50.000 50.000 - - - - - - 

          

II. CHELTUIELI DE PROIECTARE 585.000 35.000 50.000 500.000 446.672 2.084 43.399 401.189 

1.  Reabilitarea 

monumentului istoric 

“Ansamblul conacului Al. 

Marghiloman (vila 

Albatros, parcul 

Marghiloman)” 

585.000 35.000 50.000 500.000 446.672 2.084 43.399 401.189 

          

VI. ASIGURARI SI ASISTENTA 

SOCIALA 

262.000 262.000 - - 238.210,93 238.210,93 - - 

A. LUCRARI IN CONTINUARE 247.000 247.000 - - 238.210,93 238.210,93 - - 

 Amenajare Centru social 

pentru persoane f`r` 

ad`post  

247.000 247.000 - - 238.210,93 238.210,93 - - 

          

B. LUCRARI NOI - - - - - - - - 

          

C. ALTE CHELTUIELI         

C1. DOTARI INDEPENDENTE 15.000 15.000 - - - - - - 

A. DIREC|IA DE ASISTEN|~ 

SOCIAL~ 

- - - - - - - - 

B. CANTINA DE AJUTOR 

SOCIAL 

- - - - - - - - 

C. COMPLEX DE SERVICII PT. 

PERSOANE V^RSTNICE “AL. 

MARGHILOMAN” 

- - - - - - - - 
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D. CRE}E - - - - - - - - 

E. CENTRU PENTRU 

RECUPERARE REABILITARE }I 

EDUCA|IE SPECIAL~ 

- - - - - - - - 

F. CENTRUL SOCIAL PENTRU 

PERSOANE FARA ADAPOST 

- - - - - - - - 

1. Aparatura electrocasnica 6.000 6.000 - - - - - - 

2. Tehnica de calcul 9.000 9.000 - - - - - - 

          

C2. CHELTUIELI PROIECTARE - - - - - - - - 

C3 ACHIZI|II CASE - - - - - - - - 

          

VII. LOCUINTE, SERVICII SI 

DEZVOLTARE PUBLICA   

6.046.000 5.706.000 340.000 - 5.521.993,89 5.285.867,89 236.126  

A. LUCRARI IN CONTINUARE 4.650.000 4.650.000 - - 4.648.752,53 4.648.752,53   

1. Sistematizare zona cartier 

locuin\e Orizontului   

1.650.000 1.650.000 - - 1.649.039,41 1.649.039,41 - - 

2. Extindere iluminat public 3.000.000 3.000.000 - - 2.999.713,12 2.999.713,12 - - 

          

B. LUCRARI NOI 50.000 50.000 - - - - - - 

1. Alimentare cu energie 

electrica camere 

supraveghere  

50.000 50.000 - - - - - - 

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

1.346.000 1.006.000 340.000 - 873.241,36 637.115,36 236.126 - 

A. CHELTUIELI DE PROIECTARE 1.388.000 1.048.000 340.000 - 865.846 629.720 236.126 - 

I. PLANURI URBANISTICE 

ZONALE 

145.000 145.000 - - 200 200 - - 

1. Refacere PUZ – aleea 

Sporturilor 

20.000 20.000 - -     

2. PUZ zona Doroban\i str. 

Viilor 

20.000 20.000 - -     

3. PUZ zona delimitata de str. 

Horticolei cu sos. Brailei 

20.000 20.000 - - 200 200 - - 

4. PUZ – str. Transilvaniei, sos. 

Nordului, aleea Gradinilor, 

aleea Plopilor 

35.000 35.000 - -     
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5. PUZ zona sos. Nordului, 

vecinatatea cartier Crang 

50.000 50.000 - -     

          

II. PLANURI URBANISTICE DE 

DETALIU 

- - - - - - - - 

III. STUDII PREFEZABILITATE, 

FEZABILITATE }I PROIECTE 

TEHNICE 

1.243.000 903.000 340.000 - 865.646 629.520 236.126 - 

1. Documenta\ie carte 

funciar`, expertize tehnice, 

ridic`ri topo ]i studii geo pt. 

terenuri si constructii aflate 

in domeniul public si privat 

al mun. Buzau 

50.000 50.000 - - 6.300 
3.720 

900 

6.300 
3.720 

900 

- - 

10.920 10.920 

2. Documentatie tehnico-ec. 

privind portofoliul de 

proiecte din cadrul PIDU al 

mun. Buzau – POR Axa 1.1 

656.000 656.000 - - 600.000 600.000 - - 

3. Documentatie evaluare 

terenuri si constructii 

apartinand domeniului 

public si privat al mun. 

Buzau 

92.000 92.000 - - - - - - 

4. PT amenajare strada 

categoria a II-a de 

legatura: aleea Sporturilor 

– b-dul Unirii Nord 

20.000 20.000 - - - - - - 

5. Documentatie tehnica 

locuinte tineret in regim de 

inchiriere in zona sos. 

Nordului – vecinatatea 

cartier Crang 

50.000 50.000 - - - - - - 

6. Cadastrul de specialitate 

imobiliar-edilitar ]i 

construirea b`ncii de date 

urbane [n mun. Buz`u 

340.000 - 340.000 - 236.126 - 236.126 - 

7. Reconstituire trama 

stradala str. Primaverii, 

15.000 15.000 - - - - - - 



 

 

141 

Viilor, Rahovei 

8. Proiect tehnic Alimentare 

cu energie electrica 

camere supraveghere 

video 

20.000 20.000 - - 18.600 18.600 - - 

          

B. DOTARI INDEPENDENTE  8.000 8.000 - - 7.395,36 7.395,36 - - 

1. Sistem complet de iluminat 

stradal cu celule 

fotovoltaice 

8.000 8.000 - - 7.395,36 7.395,36 - - 

          

VIII PROTECTIA MEDIULUI 24.961.694,2 - 24.961.694,2 - 24.961.694,20 - 24.961.694,2 - 

A. LUCR~RI {N CONTINUARE         

B. LUCR~RI {N NOI         

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 

 Masura EX-ISPA – plata 

TVA 

24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 24.961.694,20 - 

          

IX. COMBUSTIBILI }I ENERGIE 3.460.000 2.110.000 1.350.000 - 3.016.144,63 1.666.144,63  1.350.000 - 

A. LUCR~RI {N CONTINUARE 3.100.000 1.750.000 1.350.000 - 3.016.144,63  1.666.144,63 1.350.000 - 

1. Dezvoltarea utilit`\ilor 

municipale - sisteme de 

[nc`lzire [n mun. Buz`u -

lucrari suplimentare 

(extensii) 

350.000 350.000 - - 328.291,48 328.291,48 - - 

2. Reabilitare PT ]i re\ele 

termice aferente (PT 12, 

11,)   

2.750.000 1.400.000 1.350.000 - 2.687.853,15  

 

 1.337.853,15 1.350.000 - 

          

B. LUCR~RI NOI 360.000 360.000 - - - - - - 

1. Eficientizarea producerii 

de energie termica in 

cogenerare in CT3 

interconectat cu CT1 – 

Micro XIV 

160.000 160.000 - - - - - - 

2. Cresterea eficientei 

energetice prin montarea 

200.000 200.000 - - - - - - 
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convertizoarelor de 

frecventa la 

electropompele de 

circulatie incalzire din CT 

1,2,4,5 si PT 

5,6,7,10,11,13,33 

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

- - - - - - - - 

C1 CHELTUIELI DE PROIECTARE - - - - - - - - 

          

X. TRANSPORTURI 3.030.000 267.000 153.000 2.610.000  605.473,66 99.873,66 55.020 450.580 

A. LUCR~RI {N CONTINUARE 29.000 29.000 - - 28.765,46 28.765,46 - - 

1. Reabilitare strazi cartier 

Posta 

29.000 29.000 - - 28.765,46 28.765,46 - - 

          

B. LUCRARI NOI 2.645.000 135.000 100.000 2.410.000 520.000 14.400 55.020 450.580 

1. Reabilitare retea de 

drumuri si statii de transport 

din zona de actiune 

urbana a mun. Buzau 

    520.000 14.400 55.000 450.580 

2. Reconfigurarea intersectiei 

b-dul Unirii – 1 Decembrie 

1918 – str. M. Averescu 

125.000 125.000 - -     

          

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTI|II 

356.000 103.000 53.000 200.000 56.708,20 56.708,20 - - 

C1 CHELTUIELI DE PROIECTARE 356.000  103.000 53.000 200.000 56.708,20 56.708,20 - - 

1. Documentatie tehnico-ec. 

Sens giratoriu DN2B km 

10+675 

21.000 21.000 - - 16.908,20 16.908,20 - - 

2. Reabilitare retea de 

drumuri si statii de transport 

din zona de actiune 

urbana a mun. Buzau 

260.000 7.000 53.000 200.000 24.800 24.800 - - 

2. Reab./modernizare strazi in 

mun.Buzau 

75.000 75.000 - - 15.000 15.000 - - 
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XI. ACTIUNI ECONOMICE, 

COMERCIALE SI DE MUNCA 

300.000 300.000 - - 235.000 235.000 - - 

C. ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 

300.000 300.000 - - 235.000 235.000 - - 

1. Program de dezv. 

intercomunitara 

300.000 300.000 - - 235.000 235.000 - - 

          

XII. CRESTEREA PERFORMANTEI 

ENERGETICE A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE 

196.757 50.000 116.757 30.000 

 
Asociatie 

proprietari 

119.187,59 19.567,08 73.644,51 25.976 

 

Asociatie 

proprietari  

B. LUCRARI NOI 166.757 50.000 116.757 - 119.187,59  19.567,08 73.644,51 25.976 

1.  Reabilitare termica bloc 

1C, sc. B, zona Bazar 

     119.187,59  19.567,08 73.644,51 25.976 

 

     


