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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 
 

 Raportul privind starea economico-socială şi de mediu a 
municipiului Buzău este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei 
publice în anul care a trecut, o prezentare succintă a demersurilor noastre 
pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor servicii de 
calitate cetăţenilor Buzăului. 

Lucrarea prezintă date statistice şi informaţii complexe care oglindesc, 
în ansamblu, preocuparea factorilor cu atribuţii în domeniu pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în plan teritorial. Aceasta oferă informaţii privind 
activitatea comercială desfăşurată la nivelul municipiului şi evoluţia forţei de 
muncă în anul 2014, date vizând implicarea administraţiei în derularea 
investiţiilor, structurile şi rezultatele din domenii ca sănătatea, învăţământul, 
sportul şi cultura, sector în care se exemplifică inclusiv repartizarea fondurilor 
nerambursabile destinate susţinerii unor proiecte culturale de interes local. 

Evidenţiind dinamica unor indicatori de bază ai municipiului în anul 
2014, raportul oglindeşte, de asemenea, implicarea Consiliului Local, a 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului şi a serviciilor 
descentralizate de interes local în derularea normală a activităţii economico-
sociale la nivelul municipiului. 

Publicarea anuală a acestei lucrări, se constituie ca parte integrantă a 
efortului permanent al instituţiei Primarului de a păstra legătura cu cetăţenii 
Buzăului, care sunt beneficiarii întregii noastre activităţi, în spiritul 
transparenţei pe care o avem permanent în vedere.  

Prezentarea raportului anual de activitate  este  o necesitate, aceasta 
reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului Buzău, sunt 
informaţi asupra modului operativităţii şi eficienţei cu care sunt soluţionate 
problemele curente şi de perspectivă, în contextul preocupărilor constante 
vizând îmbunătăţirea permanentă a colaborării administraţiei publice cu 
comunitatea locală. 

 
 

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

A MUNICIPIULUI BUZĂU 
 
 
Atestat documentar în anul 376 ( după unii istorici chiar în 372), Buzăul- 

reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, este un municipiu de mărime medie, fiind 
situat, din punct de vedere geografic, la interferenţa legăturilor configurate şi 
dezvoltate de-a lungul timpului între cele trei mari provincii istorice: Ţara 
Românească, Transilvania şi Moldova. 

Indiscutabil, indiferent de etapele parcurse, această amplasare a favorizat 
dezvoltarea oraşului şi o localităţilor din apropierea acestora, fenomenul fiind 
resimţit chiar de judeţ, în ansamblul lui. 

Unitatea administrativ-teritorială a municipiului Buzău a reuşit, inclusiv în anul 
2014, să obţină o serie de rezultate notabile în dezvoltarea sa economico-socială, 
meritul acestora revenind atât diverşilor operatori economici cât şi administraţiei 
publice locale, dar, în primul rând, cetăţenilor acestei frumoase şi pitoreşti localităţi. 

Datele de sinteză privind starea actuală a municipiului Buzău sunt prezentatea 
succint în paginile care urmează. 
 

 
1. POPULAŢIA 
 
Conform datelor statistice privind populaţia muncipiului Buzău, puse la 

dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău, rezultă că, la începutul anului 
2013, populaţia stabilă era de 138.785 cetăţeni, din care 72.667 femei şi 66.118 
bărbaţi.   

 
 
 
2. TERITORIUL 

 
  
     Conformul schiţei generale a hotarelor teritoriului administrativ, realizată prin 
firmă specializată de cadastru, geodezie şi cartografie, teritoriul municipiul Buzău  
se prezintă astfel: 

- suprafaţa totală a municipiului - 8.178,65 ha, 
 din care: 
  - suprafaţa extravilanului - 3.467,25 ha; 
  - suprafaţa intravilanului  - 4.711,40 ha. 

 

Suprafaţa totală agricolă la nivelul municipiului Buzău, pe categorii de 
folosinţă, se prezintă astfel:  
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 Teren arabil  :                              -  6.727,7157 ha 
-din care  
1.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 

 
 
 
 
 
3. FORŢA DE MUNCĂ 
 
Conform datelor statistice puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de 

Statistică Buzău, la sfârşitul anului 2014, în municipiul Buzău,  erau înregistraţi 
46.759 de salariaţi. 

Numărul şomerilor înregistraţi în anul 2014 a fost de 1361 de persoane, dintre 
care 788 sunt reprezentaţi de cei care beneficiază de indemnizaţie, restul de 573 
fiind şomerii neindemnizaţi.  

Raportat la o populaţie activă a municipiului  (16-62 ani) de 89.100 de 
persoane, rata şomajului pentru anul 2014 a fost de 1,527%. 

Se observă un număr mare  de şomeri la începutul  anului 2014, lucru 
menţinut încă din 2013, în special a celor neindemnizaţi, dar şi a celor care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Această situaţie se datorează atât unităţilor 
de stat, care şi-au restrâns activitatea   dar şi unităţilor din mediul privat, care, fie 
şi-au diminuat activitatea, fie s-au desfiinţat, din cauza crizei economice. De 
asemenea, începând cu luna iunie 2014, au fost luaţi în evidenţă absolvenţii de 
liceu şi studii superioare, promoţia 2014, în acest moment aflându-se în plata un 
număr de 1171 absolvenţi. 

Pe lângă această afluenţa de persoane, Agenţia Judeţeană pentru  Ocuparea 
Forţei de Muncă Buzău s-a confruntat şi cu o scădere semnificativă  a ofertei de 
locuri de muncă vacante.  

În anul 2014 cele mai disponibilizate meserii, au fost: muncitor necalificat la 
ambalarea produselor solide şi semisolide; operator calculator electronic şi reţele; 
muncitor necalificat în agricultură; muncitor la întreţinerea de drumuri, şosele, 
poduri, baraje; technician în protecţia mediului; lăcătuş mecanic; asistent medical 
generalist; lucrător comercial; strungar universal; vânzător; 
consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică; filolog; 
tehnician electronică; contabil; instructor sportiv; mecanic utilaj; tehnician în 
industria alimentară; economist; funcţionar economic; asistent farmacist; sudor; 
mecanic auto; învăţător; tehnician economist; şofer de autoturisme, camionete şi 
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maşini de mare tonaj; jurisconsult; tehnician mecanic; agent de turism; agent de 
intervenţie, paza şi ordine.  
 Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Agenţia Judeţeană pentru  
Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, promovează activ pachetul de măsuri prevăzut 
de Legea nr. 76/ 2002, actualizată. 

Obiectivul principal al  Programului Judeţean pentru ocuparea forţei de muncă 
pentru anul 2014  a fost încadrarea în munca a cel puţin 10.020 persoane. 

Urmarea implementării programului de ocupare, până la 31.12.2014 au fost 
încadrate în muncă 12.132  persoane, ceea ce înseamnă realizarea şi chiar 
depăşirea cu 2112 persoane a programului propus pentru anul 2014. 
 Dintre aceste persoane, 4028 persoane încadrate îşi au domiciliul în 
municipiul Buzău, motivaţia fiind că aceste persoane sunt mai interesate în a 
obţine un loc de muncă, dar şi faptul că pe raza municipiului sunt create mai multe 
locuri de muncă, în comparaţie cu celelalte zone ale judeţului. 
 Pe parcursul anului 2014, au beneficiat de servicii de mediere un număr de 
4926 de persoane cu domiciliul în mediul urban, iar un număr de 4005 cetăţeni au 
beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională. O altă măsură activa 
de care au beneficiat persoanele aflate în evidenţă, este formarea profesională. 
Astfel, în cursul anului 2014, AJOFM Buzău a organizat un număr de 39 de cursuri, 
12 cu finanţare din Bugetul asigurărilor de şomaj şi 27 cu finanţare din fonduri 
europene. La aceste cursuri au participat 743 cursanţi, dintre aceştia 313 fiind cu 
domiciliul în muncipiul Buzău.  

 
 
 

4.ÎNVĂŢĂMÂNTUL  
 

Obiectivul principal al Inspectoratului Şcolar Judetean Buzău pentru anul 
2014 a fost  realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant 
curricular, prin diverse actiuni specifice domeniului educatiei, cum ar fi:  

1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor preşcolarilor.  
2. Îmbunătăţirea evaluării  şi examinării performanţelor şcolare prin: 

- organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Examenului Naţional de 
Bacalaureat şi a Evaluării Naţionale. 
-evaluarea iniţială şi finală cu scop de optimizare şi orientare a învăţării. 
 3. Întărirea rolului inspecţiei şcolare, ca principală formă de evaluare 
instituţională, prin organizarea, la nivelul unităţilor şcolare, de  probe de evaluare 
care să reflecte nivelul de performanţă şi să permită analize privind calitatea 
învăţării: cls.a VIII-a – matematica şi româna;  cls. a XII-a – matematica şi româna. 
 4. Pentru reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu s-au 
elaborat planuri de acţiune privind reducerea abandonului şcolar din învăţământul 
obligatoriu, concretizate în: 
- monitorizarea lunară a absenteismului la nivelul unităţilor de învăţământ; 
- aplicarea în fiecare şcoală a “Procedurilor privind reducerea abandonului şcolar“. 
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   5. Consilierea elevilor în vederea orientării şcolare şi profesionale, prin 
creşterea rolului cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din şcoli, concretizate 
în: 

- proiecte judeţene precum „Un viitor pentru fiecare”, „De la şcoală la viaţa 
profesională, spre carieră”, “Săptămâna Carierei”, partea I; 

- coordonarea cabinetelor şcolare de consiliere psihopedagogică; 
- evaluarea, orientarea/reorientarea prin intermediul comisiei de orientare 

şcolară şi profesională la propunerea serviciului de evaluare şi orientare 
şcolara şi profesională din cadrul CJRAE. 

  6. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic prin asigurarea calităţii 
educaţiei, oferind o percepţie clară şi o monitorizare a politicilor educaţionale la 
nivelul procesului de predare - învăţare – evaluare, cât şi  monitorizarea implicării 
cadrelor didactice la dotarea şi utilizarea bazei materiale de specialitate; 
preocuparea conducerilor de şcoli în această direcţie. 

7. Aplicarea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe – cheie, prin 
desfăşurarea unor acţiuni pe baza noilor abordări conceptuale ale  curriculum-ului 
naţional şi aplicarea ghidurilor metodologice pe discipline de învăţământ. 
   8. Stimularea specializării şi perfecţionării. 
   9. Extinderea învăţării informatizate. 
 10. Digitalizarea conţinuturilor curriculare. 
 11.  Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă. 
 12. Stimularea educaţiei permanente. În perioada 07-11.04.2014 s-a 
desfăşurat Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, unde au fost monitorizate 
70 la sută din unităţile de învăţământ de MEN şi de ISJ, prin inspectorii de 
specialitate. 
 13. Asigurarea şanselor egale în educaţie pentru copiii care provin din rândul 
minorităţilor naţionale. 
 14. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ în vederea 
funcţionării în condiţii de descentralizare. Întărirea rolului Comisiilor de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii din Unităţile de învăţământ. În fiecare unitate de învăţământ 
funcţionează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii ca o structură reglatoare 
a întregului demers. 
 15. Descentralizarea financiară. 
 16. Descentralizarea administrativă şi a resursei umane prin Reorganizarea 
reţelei şcolare. În municipiul Buzău funcţionează: 22 de grădiniţe, 12 şcoli cu 
învăţământ primar şi gimnaziale, 15 licee şi grupuri şcolare, 3 şcoli post liceale. 
 17. Asigurarea unui climat sănătos şi de siguranţă în unităţile de învăţământ, 
fiind luate măsuri pentru creşterea siguranţei şi securităţii elevilor în unităţile de 
învăţământ şi împrejurul acestora: 
- cuprinderea în documentele de proiectare strategică a unor repere privind 
eliminarea violenţei din şcoală şi din  jurul acesteia; 
- constituirea şi funcţionarea comisiilor privind reducerea violenţei în şcoli, la nivelul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, respectiv în unităţile de învăţământ. 
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5. CULTURA 
 

În anul 2014, Casa de Cultură Buzău a realizat numeroase activităţi cultural-
artistice,cele mai semnificative fiind : 

- Festivalul Naţional de Epigrama “Cât e Buzaul de mare”; 
- Festival de Blues “Bluzăul”; 
- Festivalul de muzică uşoară “Mihaela Runceanu”; 
- Spectacol dedicat femeilor “ Sărut mâna, doamna mea”. 

S-au iniţiat  spectacole în aer liber cu prilejul anumitor evenimente 
precum: 

- Deschiderea Târgului “Drăgaica”; 
- Deschiderea “Orăşelului Copiilor”; 
- Simpozion dedicat “Zilei Unirii Principatelor Romane”; 
- “Ziua Drapelului”; 
- “Ziua Europei”; 
- “Ziua Naţională a României”. 

     Şi anul trecut, Casa de Cultură a municipiului Buzău s-a confruntat cu probleme 
majore, cea mai importantă fiind lipsa unui spaţiu propriu de activitate, ceea ce 
implică eforturi suplimentare, apeluri la înţelegerea altor instituţii pentru găzduirea 
spectacolelor şi a manifestărilor permanente cu caracter cultural şi educaţional, 
incluse în programele proprii. 

În cadrul Casei de Cultură a municipiului Buzău îşi desfăşoară activitatea 
Clubul « FEMINA » şi Clubul « VÂRSTA DE AUR » la care participă cetăţeni de 
vârsta a treia  ai municipiului Buzău. 

De asemenea, « Cenaclul Umoriştilor » are un rol important în realizarea 
Festivalului Naţional de Epigramă ajuns la ediţia a XV-a; la această manifestare de 
prestigiu fiind invitate personalităţi din domeniul umorului, atât din ţară, dar şi din 
străinătate . 

Pe plan internaţional, ne facem cunoscuţi prin intermediul Corului de camera 
« LYRA », anul  trecut  fiind organizat Festivalul  aniversar coral « LYRA », 40 de 
ani de activitate, manifestare la care au luat parte atât formaţii ale genului din ţară, 
cât şi din afara acesteia.  

 
 

6. SPORT 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău este organizată în baza 
Hotărârii Guvernului  776/2010 şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat al 
Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridica. 

În anul 2014, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, prin 
Compartimentul Sport, a avut ca obiective strategice prioritare următoarele: 

 Îmbunătăţirea colaborării cu alte servicii publice deconcentrate. 

 Sprijinirea acţiunii de transformare, reorganizare şi constituire a structurilor   
sportive în conformitate cu prevederile Legii 69 / 2000. 



 

 

 
11   

 Programul „Promovarea sportului de performanţă”. 

 Programul „Sportul pentru toţi”. 

 Programul „Mişcare pentru sănătate”. 

 Realizarea competiţiilor prevăzute în calendarul sportiv naţional şi în 
calendarul propriu. 

 Promovarea valorilor culturale, etice şi morale ale educaţiei fizice şi  
sportului. 

 Îmbunătăţirea bazei materiale. 
Activitatea sportivă coordonată de  Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret 

Buzău, a avut la bază: prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr.69/2000, 
Hotărârea Guvernului 884/2001 privind aprobarea regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000, Strategia de dezvoltare a activităţii de 
educaţie  fizică şi sport pe perioada 2009-2012, precum şi calendarul sportiv 
judeţean, alte acte normative şi regulamente aprobate de MECTS  şi 
regulamentele federaţiilor  sportive naţionale. 

Anul 2014 a fost, pentru sportul buzoian, un an în care s-a continuat  
procesul de reorganizare şi modernizare a structurilor sportive, aplicându-se 
principiile moderne de organizare şi conducere pe baze democratice, s-a continuat 
strategia de dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport.  

Rezultate obţinute la Campionatele Naţionale şi Cupa României: 
LOCUL I -83, din care –Campionate Naţionale –  70 şi Cupa României-13; 
LOCUL II -92, din care –Campionate Naţionale –80 şi -Cupa României-12 
LOCUL III -75, din care –Campionate Naţionale–66 şi -Cupa  României-9. 

Rezultate obţinute în Campionatele Mondiale şi Europene:  
Campionatul Mondial de seniori  - 4 medalii de argint; 1 medalie bronz; 
Campionatul Mondial de copii – 3 medalii de aur; 7 medalii de argint; 2 medalii de 
bronz; 
Campionatul European de juniori  -  1 medalie de argint; 1 loc V.                             

Contribuţia la loturile olimpice şi naţionale:  
Loturi Naţionale de seniori – 16 sportivi; 
Loturi Naţionale  de Tineret - 6 sportivi; 
Loturi Naţionale de Juniori - 25 sportivi; 
Loturi Naţionale de Cadeţi  - 2 sportivi; 
Loturi Naţionale de Juniori II – 9 sportivi; 
Loturi Naţionale de Copii - 2 sportivi. 
 Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Buzău are o relaţie de colaborare 
foarte  bunǎ cu Inspectoratul Şcolar Buzău, împreună reuşind să realizăm 
competiţiile prevăzute în calendarul “Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar”, sub 
denumirea “Salvaţi Sportul Şcolar în Şcoli”.  În anul 2014 au avut loc peste  50 de 
competiţii şcolare.  
 Tot în anul 2014 a existat o bună colaborare în domeniul activităţii sportive şi 
cu administraţia publică locală buzoiană, cele mai importante programe susţinute 
de Consiliul Local fiind: „Finanţare după performanţă” şi „Sportul pentru toţi”. 
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 De asemenea, au fost iniţiate proiecte destinate pregătirii sportivilor de 
performanţă, cele mai cunoscute şi mediatizate fiind „Luna Olimpică” -cros 
naţional, susţinut de Primăria Buzău, respectiv „Şi eu pot să fac sport”, manifestare 
specifică dedicată persoanelor cu dizabilităţi, cele mai apreciate fiind întrecerile la : 
baschet, gimnastică, tenis de masă, şah şi fotbal. 
 În anul 2014, Clubul Sportiv Municipal Buzău şi-a desfăşurat activitatea în  
cadrul programului ,,PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ“, iar 
rezultatele s-au concretizat în  câştigarea a 107 medalii, dintre care 9 la 
competiţiile internaţionale şi 98 la cele naţionale. 
 Un număr de 21 sportivi au fost convocaţi la loturile naţionale, din care 2 au 
reprezentat ţară la Campionatele Mondiale, 4 la Campionatele Europene şi 3 la 
Campionatele Balcanice. 
 Pe plan intern, un număr de 93 de sportivi, reprezentând cele 6 ramuri de 
sport afiliate la federaţiile sportive naţionale, au participat la 22 de campionate şi la 
30 de concursuri naţionale, unde au câştigat 107 medalii. 
 La zestrea de medalii a judeţului Buzău, la care şi-au adus contribuţia 17 
structuri sportive, clubul a contribuit în procent de 75% la medaliile obţinute la 
competiţiile internaţionale oficiale, în procent de 44% la cele câştigate la 
campionatele naţionale cu 62% dintre sportivii convocaţi la loturile naţionale. 
 În topul celor mai buni zece sportivi ai judeţului pe anul 2014, reprezentanţii 
clubului ocupa locurile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 şi 10 la ramurile de sport olimpice şi 
locurile 1, 2, 4 şi 7, la cele neolimpice. 

Pentru realizarea obiectivelor de performanţă, clubul a fost sprijinit de către 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, cu suma de 35.000 lei. 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău  a avut şi are o foarte 
bună relaţie cu Clubul Sportiv Municipal Buzău. Instituţia menţionată colaborează 
şi acordă sprijin pentru realizarea obiectivelor comune şi a indicatorilor din 
programul “Sportul de Performanţă”, prin cadrele de specialitate, controlează şi 
îndrumă activitatea secţiilor clubului, participă la organizarea şi desfăşurarea 
competiţiilor locale, judeţene, zonale, finale şi internaţionale care se iniţiază în 
judeţul Buzău. 
         În anul 2014, s-au acordat 121 indemnizaţii sportivilor de la CSM Buzău 
(secţiile : atletism, box, lupte libere, modelism şi tenis de masă), în valoare totală 
de 20776 lei. 
 Prin Hotararea nr.147/29.08.2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
clubul deţine în folosinţă gratuită şi, după caz,  temporară, suprafeţe locative cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 2.202,15 m.p. (grup de săli 
box, lupte, tenis de masă, spaţiu de cazare şi sediu administrativ). 

Pentru anul 2015, Clubul Sportiv Municipal Buzău şi-a propus  participarea la 
4 Campionate Mondiale - de atletism, box, lupte libere şi tenis de masă, unde să 
obţină 5 medalii şi 2 locuri IV-VI;participarea la 8 Campionate Europene, de 
atletism, box, lupte libere, modelism şi tenis de masă, unde să câştige 10 medalii şi 
8 locuri IV-VI;participarea la 4 Campionate Balcanice, de atletism (2) şi tenis de 
masă (2), unde să cucerească 8 medalii; participarea la 35 de Campionate 
Naţionale, de atletism (10), box (7), lupte libere (6), modelism (1) şi tenis de masa 
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11), unde să câştige 65-70 de medalii; nominalizarea la loturile naţionale a unui 
număr de 20 de sportivi; schimbarea centralelor şi modernizarea instalaţiei de 
încălzire la sălile de lupte şi modelism; lucrări de zugrăveli şi reparaţii la sălile de 
sport ;achiziţionarea unei staţii de amplificare de mică capacitate, necesară unei 
bune desfăşurări a competiţiilor organizate la sălile de box, lupte şi tenis de masă. 
 
 
 

7. SĂNĂTATEA  PUBLICĂ  
 
Instituţiile din domeniul sănătăţii s-au preocupat pentru  îmbunătăţirea  stării 

de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la serviciile medicale, dar şi a 
calităţii acestora - atât cele preventive, cât şi cele curative. 

Direcţia de Sănătate Publică Buzău are atribuţii şi responsabilităţi de 
coordonare şi îndrumare de specialitate, implementare la nivel teritorial a 
activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea 
sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul 
de viaţă, prin: 

- monitorizarea calităţii apei potabile distribuită populaţiei din municipiul 
Buzău prin cele 4 staţii de apă administrate de operatorul Compania de Apă Buzău 
S.A; 

- monitorizarea epidemiilor hidrice; 
- monitorizarea calităţii aerului în municipiul Buzău; 
- supravegherea gestionarii deşeurilor medicale din unităţile medicale cu 

paturi din municipiul Buzău: Spitalul de Urgenţă Judeţean, cu secţiile lui exterioare: 
Maternitatea Buzău, Secţia TBC, Secţia de Boli Infecţioase, Secţia de Oncologie  şi 
Spitalul privat „Sf. Sava”;  

- monitorizarea calităţii apelor de îmbăiere din ştranduri şi din Bazinul Olimpic 
Buzău; 

- expertizarea condiţiei de mediu din obiectivele publice socio-economice şi 
culturale din municipiul Buzău, în vederea autorizării şi avizării sanitare;  

- colaborarea cu alte instituţii în cadrul comisiilor interdisciplinare de avizare 
tehnică organizate în cadrul Primăriei Buzău şi Agenţiei de Protecţia Mediului 
Buzău;  

- protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante. 
 1. Monitorizarea calităţii apei potabile.  

Prin intermediul celor 4 staţii, apa de băut este captată, înmagazinată, tratată 
şi distribuita de către Compania de Apă Buzău, astfel: staţia CRÂNG - sursă de 
profunzime, cu un debit de 11100 mc/24h, care livrează apa la 37.000 
consumatori; staţia EST- sursă de profunzime, cu un debit de 5150 mc/24h care 
livrează apă la 24.500 consumatori; staţia SUD- sursă de profunzime, cu un debit 
de 6130  mc/24h, care livrează apă la 30.500 consumatori; staţia ZAHĂR- sursă de 
profunzime, cu un debit de 7200 mc/24h, care livrează apă la 38.500 consumatori. 

În anul 2014 nu s-au înregistrat epidemii hidrice în municipiul Buzău.  
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 2. În anul 2014,în municipiul Buzău s-a realizat supravegherea calităţii apei 
de îmbăiere din ştrandurile şi din piscinele care au fost deschise în sezonul estival 
prin verificarea condiţiilor de igienă din unităţi şi prin recoltarea de probe pentru 
analiza fizico-chimică şi bacteriologică la laboratorul DSP Buzău, a apei de 
îmbăiere. Nu s-au înregistrat îmbolnăviri ale populaţiei care a frecventat bazinele 
de înot.  
 3. În municipiul Buzău, s-a realizat monitorizarea calitaţii aerului în cele 12 
puncte pilot, cele 180 de probe analizate  prin metoda pulberilor sedimentabile cu 
periodicitate lunară relevând faptul că nu s-au înregistrat depăşiri la parametrii 
analizaţi în anul 2014 . 
  4. În conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Igienă şi 
Sănătate Publică Bucureşti s-a desfăşurat gestionarea deşeurilor spitaliceşti în 
unităţile cu paturi din municipiu şi anume: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu 
secţiile exterioare:  Maternitatea Buzău, Secţia TBC, Secţia Boli Infecţioase şi 
Spitalul Sf. Sava. Excepţie de la încadrarea în norme face imposibilitatea realizării 
unor circuite cu destinaţie specială pentru deşeurile medicale, din acest motiv 
stabilindu-se un orar special de derulare a activităţilor cu respectarea strictă a 
acestuia, pentru a se evita încrucişarea fazelor salubre cu cele insalubre şi, implicit 
a apariţiei riscului epidemiologic. 

5. Direcţia de Sănătate Publică Buzău a realizat în anul 2014,  monitorizarea 
intoxicaţiilor acute neprofesională cu produse chimice. Parte integrantă a sintezei 
naţionale aceasta s-a realizat astfel: s-a înregistrat 1 de caz de intoxicaţie acută 
neprofesionale cu produse chimice;  s-a primit fisa de declarare a intoxicaţiilor 
acute neprofesionale cu produse chimice de la UPU din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău; s-a realizat ancheta epidemiologica conform metodologiei 
pentru cazurile de boli netransmisibile, s-a completat fisa de declarare şi s-a  
raportat către Institutul Naţional de Sănătate Publică, la coordonatorul  
Programului. 

6. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor 
ionizante a fost realizată prin supravegherea expunerii personalului medical la 
radiaţii ionizante, monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicala 
la radiaţii medicale, supravegherea şi controlul în unităţi radiologice sector medical 
şi industrial (număr obiective, tipuri expunere şi activităţi, număr total persoane 
expuse, echipament utilizat, persoane îndrumate la controale medicale speciale, 
număr total persoane ce au efectuat controlul medical periodic, număr persoane cu 
afectarea stării de sănătate, numar decese). 

În municipiul Buzău, supravegherea expunerii profesionale la radiaţii 
ionizante a fost monitorizată prin întocmirea unor evidenţe şi realizarea unor baze 
de date. 
 În anul 2014, s-a continuat actualizarea avizelor de încadrare a locurilor de 
muncă în condiţii deosebite, conform prevederilor H.G. 246/2007. 

De asemenea, s-a procedat la implementarea prevederilor OUG 96 /2003 
privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu risc pentru sanatatea gravidei 
şi a fatului. 
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În cadrul Direcţiei de Sanătate Publică funcţionează, conform prevederilor 
HG 355/207, modificată prin HG 1169/2011, o comisie de analizare şi soluţionare  
a contestaţiilor privind aptitudinea în muncă, din care face parte medicul de 
medicina muncii din DSP şi doi medici specialişti din domeniul privat, deoarece 
Inspectoratul Teritorial de Muncă nu mai dispune de specialist. Realizarea 
rapoartelor privind starea de sănătate a lucrătorilor în relaţie cu expunerea 
profesională şi prezentarea lor este încă o atribuţie a compartimentului de medicina 
muncii. 

În anul 2014, în municipiul Buzău, şi-a desfăşurat activitatea Compartimentul 
Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de muncă şi viaţă Buzău în 
conformitate cu Legea 95/ 2006 privind reforma în sănătate şi cu prevederile 
ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.824/ 2006 privind normele de organizare 
şi funcţionare a Compartimentului inspecţia şi controlul  factorilor de risc, din 
mediul de muncă şi viaţă, având drept principal scop identificarea riscurilor la 
adresa sănătăţii publice, evaluarea şi analiza riscului potenţial sau real, 
managementul riscului în scopul diminuării şi/sau eliminării ameninţării pentru 
sanatatea publică, precum şi comunicarea riscului persoanelor responsabile cu 
managementul riscului în domeniul investigat, consumatori şi alţi receptori 
interesaţi.  
 
 

8.ASIGURAREA  ORDINII  PUBLICE,  PREVENIREA ŞI COMBATEREA  
CRIMINALITĂŢII 

 
 În anul 2014, activităţile Poliţiei municipiului Buzău  au avut ca scop  
realizarea obiectivelor generale  cuprinse în „Planul de activităţi al I.P.J. Buzău 
pentru anul 2014”, urmărindu-se realizarea celor patru priorităţi instituţionale : 
     - Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi 
siguranţa transporturilor. 
     - Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracţionale. 
      - Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 
domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale 
Uniunii Europene. 
      - Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei 
Române. 
 Criminalitatea sesizată a înregistrat scăderi cu 1,68%, pe fondul scăderii 
criminalităţii judiciare cu 0,32 % şi a criminalităţii de altă natură, cu 5,65%. 
Infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat scăderi cu 2%.  
 Au crescut infracţiunile de furt, cu 2%. Pe principalele genuri de furt, scăderi 
s-au înregistrat la : furturile din locuinţă -cu 2,53%, furturile de auto -cu 8,33,%  şi  
furturile de cablu/materiale feroase/neferoase; 



 

 

 
16   

S-au menţinut problematice la nivelul municipiului : furturile din auto -care au 
crescut cu 41%,  furturile din buzunare, poşete, genţi-care au crescut cu 25% şi 
furturile din societăţi comerciale - care au crescut  cu peste 6 la sută pe fondul 
celor înregistrate de pe rafturi în hipermarketuri, fapte caracterizate prin lipsa unui 
mod de operare deosebit, necondiţionarea unei pregătiri prealabile şi care 
înregistrează prejudicii mici .  

  Infracţiunea de tâlhărie a înregistrat o scădere cu 29% în timp ce  
infracţiunea de distrugere a înregistrat un uşor curs  ascendent- cu 1%, în principal 
pe fondul creşterii semnalărilor de la societăţile de asigurări pentru autovehiculele 
asigurate CASCO.    

În vederea creşterii gradului de siguranţă stradală, la nivelul municipiului 
Buzău s-a continuat punerea în aplicare a planului de cooperare întocmit cu 
Inspectoratul de Jandarmi al judeţului Buzău şi cu Direcţia Poliţiei Locale, din 
cadrul Primăriei Buzău, pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire a 
infracţionalităţii stradale pe raza municipiului, urmărindu-se o cât mai bună 
acoperire a teritoriului de pe raza de competenţă. Demn de menţionat este faptul 
că la nivelul anului 2014, criminalitatea stradală sesizată a scăzut de la 387 la 380 
cazuri, iar faptele de tâlhărie stradală au continuat să se reducă şi în această 
perioadă, de la 35 la 30. 

Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale au fost organizate 375 
de acţiuni punctuale, din care 8 razii şi 17 acţiuni cu efective mărite. 

Patrulele de siguranţă publică au asigurat intervenţii la evenimente, ca 
urmare a solicitărilor cetăţenilor, în 4089 cazuri, din care 2321 apeluri prin SUAU 
112, 1624 apeluri fiind adresate direct poliţie municipale 

 Au fost planificate şi executate 1484 de activităţi preventive în interiorul 
unităţilor de învăţământ, din care 770 de întâlniri cu cadrele didactice, 77 cu părinţii 
şi 637 cu elevii, prilejuri de clarificare a necesităţii prezenţei poliţistului în cadrul 
unităţilor şcolare şi de abordare a unor probleme cu impact, la buna desfăşurare a 
actului educaţional. Totodată, s-au purtat discuţii pentru influenţarea pozitivă a 
celor 250 de elevi problemă aflaţi în evidenţă, precum şi pentru determinarea 
acestora să reia cursurile şcolare (pe cei 35 de minori identificaţi în abandon 
şcolar). 

Au fost desfăşurate 2574 de activităţi, în zonele apropiate unităţilor şcolare şi 
pe traseele de afluire/defluire ale elevilor, din care 2521 patrulări, 217 controale la 
sistemele de pază şi 502 la unităţile de alimentaţie publică din imediata apropiere a 
unităţilor şcolare, fiind sancţionaţi, în 7 situaţii, paznicii pentru nereguli privind 
executarea serviciului de pază. De asemenea, pentru prevenirea victimizării 
elevilor pe parcursul activităţilor desfăşurate, au fost luate măsuri de îndepărtarea 
din zonă, în 53 situaţii a persoanelor care nu-şi justificau prezenţa, fiind aplicate 
totodată 5 sancţiuni contravenţionale, din care 4 conform Legii nr.61/1991 şi una la 
alte acte normative 

Infracţionalitatea sesizată, cu implicarea elevilor, în calitate de autori sau 
victime, a cunoscut o scădere în comparaţie cu perioada similară a anului 
precedent – de la 31 la 18 cazuri. În privinţa faptelor antisociale comise de către 
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elevi, acestea au scăzut de la 10 la 8, numărului victimelor provenind din rândul 
acestora, reducându-se de la 30 la 10. 

În contextul acţiunilor şi a măsurilor întreprinse, dinamica accidentelor de 
circulaţie înregistrată în anul 2014 pe raza municipiului Buzău indică scăderea 
riscului rutier, faţă de perioada similară a anului precedent, în sensul că au fost 
inregistrate 145 ( - 3 ) accidente rutiere soldate cu victime.  

În perioada de referinţă, pe raza municipiului Buzău, inclusiv pe drumurile 
naţionale şi judeţene aflate în zona de competenţă, au fost înregistrate 37 (- 4) 
accidente grave, soldate cu 11 (+2) persoane decedate şi 34 (- 4) răniţi grav. În 
aceeaşi perioadă au fost înregistrate 108 (+1 ) accidente uşoare, soldate cu 136 ( - 
4 ) persoane rănite uşor. Cauza preponderenta generatoare de accidente grave pe 
raza municipiului, în perioada analizată, a fost neacordare de prioritate pietoni (24), 
cauză care a înregistrat o creştere semnificativă faţă de anul 2013(+12). 

În ceea ce priveşte accidentele grave, s-a înregistrat o creştere a acestora pe 
DN2E85, unde au decedat 7 persoane (+5) şi au fost rănite grav 10 persoane (0). 

În medie, au existat pe raza municipiului - pentru dirijarea traficului- 3 - 4 
echipaje pe schimb, acţionându-se şi în echipaje mixte cu poliţişti din cadrul 
Biroului O.P., P.d.P, B.I.C., S.R., S.I.C.,specialisti din cadrul R.A.R., Primaria 
Municipiului Buzau, Protectia Consumatorului, cât şi cu lucratori ai Poliţiei Locale.  
Cu aceste prilejuri au fost reţinute 1846 (- 173) permise de conducere, totodată 
fiind retrase 471( - 1602) certificate de înmatriculare şi 296 plăci reţinute. 
 Obiectivele şi priorităţile propuse pentru anul 2015 constau în : 

-Intensificarea activităţilor preventiv-combative pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi de protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea 
patrimoniului şi siguranţa rutieră, direcţiile de acţiune fiind combaterea infracţiunilor 
de furt, a infracţiunilor cu violenţa delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, 
creşterea gradului de siguranţă rutieră. 

-Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de 
referinţă  prin combaterea evaziunii fiscale,  a contrabandei şi corupţiei, 
contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice. 

-Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a poliţiei municipale. 

-Asigurarea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea alegerilor 
europarlamentare şi prezidenţiale. 

-Dezvoltarea cooperării cu celelalte instituţii abilitate pentru  aplicarea legii şi 
permanentizarea lucrului în echipă pentru documentarea activităţilor ilicite, a 
membrilor grupurilor de infractori. 

 
  
9. MEDIU  
 
În anul 2014 nu s-a putut realiza monitorizarea continuă a calităţii aerului, în 

municipiul Buzău, prin intermediul staţiei automate BZ-1 (care face parte din 
REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI), deoarece 
marea majoritate a analizoarelor au fost defecte, autoritatea centrală pentru 
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protecţia mediului (proprietatea acestor aparate) neavând fondurile necesare 
pentru repararea şi repunerea lor în stare normală de funcţionare. Astfel, pentru 
anul 2014 s-au înregistrat date valide numai pentru indicatorii SO2 şi PM10. 

 În urma prelucrării datelor pentru cei doi indicatorii au rezultat următoarele 
concluzii: 
        -valorile înregistrate la indicatorii SO2, s-au situat sub valorile limită, find 
comparabile cu cele obţinute în anii anteriori; 
         -la indicatorul PM10, în cursul anului 2014,  s-au înregistrat 11 depăşiri ale 
valorii limită pentru media zilnică.  
Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, pe baza 
datelor furnizate de staţia Buzău – 1 din municipiul Buzău, s-a menţinut în bună 
stare de funcţionare  panoul exterior de informare a publicului, de la sediul APM 
Buzău, care afişează online indicatorii de calitate ai aerului înconjurător. 

Tot în anul 2014, pentru monitorizarea calităţii aerului din municipiul Buzău,    
s-au mai realizat următoarele: 
  -120 de determinări pulberi sedimentabile ( în 10 puncte de pe teritoriul 
muncipiului Buzău),  fără a se depăşi concentraţia maximă admisă de 17 
g/m2/lună;  
  -452 de determinări indicatori pentru monitorizarea calităţii apei din precipitaţii 
într-un punct în municipiul Buzău, majoritatea probelor fiind neutre, din punct de 
vedere a pH-ului, doar câteva reprezentant caracter uşor alcalin sau uşor acid. 

Rezultate monitorizării nivelului de zgomot ambiental aerului în municipiul 
Buzău 

 În anul 2014, APM Buzău a monitorizat lunar nivelul zgomotului ambiental în 
municipiul Buzău în 4 puncte (în zona de nord-vest, la intersecţia străzii 
Transilvaniei cu şoseaua de centura E 85; în zona centrală, aproape de intersecţia 
străzii Transilvaniei cu bulevardul Nicolae Titulescu; în zona centrală, la intersecţia 
străzii Transilvaniei cu Unirii; în zona de est, aproape de intersecţia străzii A. 
Marghiloman cu bulevardul Republicii), rezultând un număr de 48 de determinări. 
În urma acestei monitorizări, în anul 2014, în municipiul Buzău s-au înregistrat un 
număr de 17 depăşiri ale valorilor limită pentru nivelul de zgomot, conform STAS 
1001/1998. 

Rezultate monitorizării radioactivităţii factorilor de mediu în municipiul Buzău 
În anul 2014, la laboratorul de monitorizare a radioactivităţii mediului, s-au 

efectuat, pentru municipiul Buzău, măsurători după cum urmează: 
   - 3954 măsurători beta globale, imediate şi întârziate, pentru aer, apă de 
suprafaţă, apă subterană, sol şi vegetaţie; 
   -  4003 măsurători doză gama în aer. 
În urma analizei acestor măsurători a rezultat că, în anul 2014, în municipiul 
Buzău, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită din punct de vedere al 
radioactivităţii mediului, nivelurile constatate fiind comparabile cu cele înregistrate 
în anul 2013. 

Stadiul realizării măsurilor din PROGRAMUL DE GESTIUNE A CALITĂŢII 
AERULUI PENTRU PM10  
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Raportul de evaluare a stadiului realizării măsurilor prevăzute în Programul 
de Gestionare a Calităţii Aerului  pentru PM10, întocmit pentru zona Buzău 
(municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Râmnicu Sărat (municipiul 
Râmnicu Sărat, comuna Topliceni, comuna Grebănu, comuna Valea Râmnicului şi 
comuna Podgoria), a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Buzău în trimestrul ÎI 
2014 şi este  pus la dispoziţia publicului, prin postarea acestuia pe site-ul instituţiei. 
Unele dintre măsurile prevăzute în acest program, pentru a fi realizate de către 
Primăria Municipiului Buzău, nu au fost realizate, principala cauză fiind lipsa 
fondurilor necesare.   

Dintre măsurile realizate în anul 2014, exemplificăm în continuare câteva 
dintre ele: 

- Modernizarea şi asfaltarea a 2,5 km străzi; 
- Refacerea îmbrăcăminţii asfaltatice - 5 km. 

Dintre măsurile nerealizate enumerăm mai jos următoarele: 
- Construirea de şosele şi drumuri de centură pentru traficul de tranzit şi 

cel greu de mărfuri; 
- Reabilitarea a 3,5 km drum de centură; 
- Achiziţionarea a 10 autobuze noi pentru transportul public. 

 Stadiul realizării obligaţiilor care îi revin Primăriei municipiului Buzău în 
domeniul gestiunii zgomotului ambiental 

Conform legislaţiei existente în domeniul gestionării zgomotului ambiental, 
Primăria Municipiului Buzău a avut obligaţia întocmirii hărţilor de zgomot, până la 
data de 30 iunie 2012 şi a planului de acţiune pentru reducerea zgomotului 
ambiental şi încadrarea lui în limitele impuse de legislaţia în vigoare, până la data 
de 18 iulie 2013.  

Din cauza lipsei fondurilor necesare, Primăria Municipiului Buzău nu a putut 
realiza aceste sarcini, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În anul 2013, Primăria Municipiului Buzău, a întocmit hărţile de zgomot, prin 
realizarea achiziţiei acestui serviciu cu ajutorul unui operator economic autorizat 
pentru astfel de lucrări, iar în 2014 documentaţia a fost depusă spre avizare la 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Este în curs de realizare şi planul de 
acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot al municipiului Buzău. 

 
10. PENSII  
 
Casa Judeţeană de Pensii Buzău a desfăşurat în cadrul Programului de 

Guvernare 2013 – 2016, în limita competenţelor ce îi revin, o  activitate în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare, referitoare la stabilirea şi plata drepturilor de 
asigurări sociale - pensii, indemnizaţii, prestaţii sociale de tip ajutor de deces, 
compensaţii pentru atingerea integrităţii, concedii medicale etc. 

Din punct de vedere statistic, pe domenii de activitate, pentru municipiul 
Buzău, situaţia se prezintă în felul următor: 

În domeniul activităţii stabiliri-plăţi prestaţii: 
La data de 31.12.2014 se aflau în plată un număr total de 31.854 pensionari din 
bugetul asigurărilor sociale de stat, după cum urmează: 
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-23.182 pensionari limită vârstă; 
-814 pensionari anticipat/anticipat parţial; 
-   5.625 pensionari invaliditate; 
-   2.233 pensionari urmaş. 

Din bugetul de stat, la aceeaşi dată se aflau în plată un număr de 243 
pensionari agricultori şi 2.575 beneficiari de indemnizaţii stabilite în baza unor legi 
speciale, astfel: 
-701 indemnizaţii stabilite conform Legii nr.578/2004; 
-343 indemnizaţii stabilite în baza DL118/1990; 
-242 indemnizaţii stabilite în baza Legii nr. 341/2004; 
-270 indemnizaţii stabilite în baza Legii nr.189/1999; 
-451 indemnizaţii stabilite în baza Legii nr.309/2002; 
-568 indemnizaţii veterani de război. 
   În anul 2014 s-au plătit un număr de 905 ajutoare de deces. 
În domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

Conform Legii 346/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în limitele 
competenţelor ce îi revin CJP Buzău privind activitatea asigurării pentru accidente 
de muncă instituţia s-a axat pe soluţionarea şi plata tuturor categoriilor de 
indemnizaţii prevăzute de lege. Astfel,  la nivelul municipiului Buzău s-a înregistrat 
în anul 2014 un număr de 28 accidente de muncă.  
În domeniul valorificării biletelor de tratament şi odihnă 
 În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea 263/2010, gradul de 
valorificare a biletelor de tratament prin TBRCM a fost de 99%, comparativ cu cel 
realizat în 2013, care s-a ridicat la acelaşi nivel. 
În domeniul activităţii de evidenţă contribuabili şi executare silită 
 În cursul anului 2014, la nivelul municipiului Buzău, în privinţa asiguraţiilor cu 
declaraţie individuală de asigurare, după finalizarea predării dosarelor acestora 
către A.F.P Buzău s-a intervenit, la cererea a 36 asiguraţi, pentru operarea de 
suspendări de obligaţii de plată pentru perioadă anterioară datei de 31.06.2012, 
conform protocolului de predare-primire, anexă la Ordinul comun al M.F.P. nr 
943/2012-M.M.F.S.P.F. nr. 943/2012. 
 În privinţa asiguraţilor pe bază de contract de asigurarea socială, în cursul 
anului 2014, la nivelul municipiului Buzău, s-au încheiat contracte de asigurare 
pentru un număr de 426 de solicitanţi, procedându-se, totodată, şi la 495 de 
rezilieri de contracte, la solicitarea asiguraţilor sau pentru nerespectarea 
prevederilor contractuale, în sensul neachitaţii contribuţiei de asigurări pentru o 
perioadă mai mare de 3 luni consecutiv. Astfel, la sfârşitul anului se aflau în 
evidenţele C.J.P. Buzău un număr de 612 contracte de asigurare în derulare. 
 În privinţa executării silitate a debitelor generate de încasarea de venituri 
necuvenite din pensii sau alte drepturi de asigurări sociale, în anul 2014, în 
municipiului Buzău s-a început executarea silită pentru un număr de 20 de debitori, 
pentru un debit total în valoare de 36.072 lei, în acelaşi timp lichidându-se, prin 
recuperarea în totalitate a debitelor, un număr de 30 de debitori, în valoare totală 
de 131 314 lei, incluzând şi debite mai vechi. 
 În domeniul îmbunătăţirii relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii 
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 Anul trecut îmbunătăţirea activităţii de comunicare şi de relaţii cu publicul, s-
a realizat prin utilizarea unui sistem electronic de dirijare şi ordonare a clienţilor 
(SEDO), sistem despre care a fost înştiinţată şi Primăria Buzău.  
 Numărul total de informaţii de interes public derulate la nivelul anului 2014 a 
suferit o uşoară creştere - 115.431, faţă de 105.156 în 2013. În acest sens, au fost 
luate măsurile legale pentru realizarea a două obiective principale : 

a) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii 
desfăşurate în cadrul instituţiei; 
b) îmbunătăţirea furnizării de servicii publice de către CJP Buzău prin 
simplificarea procedurilor de lucru şi utilizarea de mijloace electronice şi 
tehnică pe baza căreia să se permită desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii şi accesul rapid la date şi servicii de calitate. 

Activitatea de comunicare şi de relaţii cu publicul, în cadrul Casei Judeţene 
de Pensii Buzău, a fost monitorizată, constatându-se următoare datele statistice: 

-număr scrisori şi petiţii înregistrate în anul 2014: 986, pentru care s-au 
emis un număr de 986 răspunsuri, faţă de un număr de 840 înregistrate în 
2013; 
-un număr de 165 audienţe acordate de conducerea instituţiei în 2014, faţă 
de 102 audienţe în 2013; 
-eliberarea unui număr de 6679  adeverinţe pensionari, faţă de 8475 în 
2013; 
-monitorizarea presei locale şi întocmirea revistei presei, prin apariţia de 17 
articole şi a unui număr de 52 apariţii televizate în 2014, faţă de 23 articole 
şi un număr de 20 apariţii televizate în 2013; 
-distribuirea în mod egal a clienţilor către ghişeele de relaţii cu publicul; 
-micşorarea  timpilor de aşteptare la ghişee; 
-menţinerea unei atmosfere plăcute, detensionate în spaţiile de aşteptare, 
tratându-se beneficiarii sistemului cu respect şi maximă operativitate; 
-oferă posibilitatea monitorizării serviciilor şi activităţilor cu privire la fluxul 
de persoane, pe servicii, pe funcţionari, ghişee, la anumite ore din lună, 
respectiv vârfuri de afluenţă; 
-asigură un impact pozitiv asupra imaginii instituţiei în relaţia cu beneficiarii. 

 Casei Judeţeană de Pensii Buzău, poate efectua o analiză a calităţii 
serviciului public, cu ajutorul ”controlorului de opinie”, prin care poate fi extrasă 
oricând o situaţie din aplicaţia soft, din care reiese modul de satisfacere a 
solicitărilor clientelei prin atribuirea de calificative < f.bine>, <bine> sau < 
satisfăcător>. 
În domeniul expertizei medicale 

Este de precizat faptul că activitatea desfăşurată de serviciul expertiză 
medicală, a fost aceea de a respecta noile modificări legislative prevăzute în Legea 
263/2010 şi de a reduce numărul de contestaţii în domeniu. 

Astfel, din datele existente la Casa Judeţeană de Pensii  Buzău, la nivelul 
municipiului Buzău, situaţia privind numărul de pensionari de invaliditate rămaşi în 
evidenţă la finele anului 2014 era de 5625 persoane.  
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I.DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
Direcţia Administraţie Publică Locală are în subordine următoarele servicii şi 

birouri: Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ, Serviciul Agricol şi Sanitar – Veterinar, Biroul de 
Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari şi Compartimentul Autoritate Tutelară.
 În anul 2014, Direcţia  Administraţie Publică Locală  s-a implicat în  
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-au asigurat organizarea şi 
coordonarea activităţilor necesare pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
local, cât şi pentru comunicarea  hotărârilor Consiliului Local  şi a dispoziţiile 
Primarului autorităţilor publice şi persoanelor juridice sau fizice interesate . 
 Pe parcursul anului 2014, Primarul municipiului Buzău a emis, conform 
competenţelor  date de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare,  un număr de 556 de  
dispoziţii.   

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

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

- aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Buzău; 
- 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. 

 Activitatea Consiliului Local s-a desfăşurat atât în plenul celor 15 şedinţe 
organizate pe parcursul anului ( 12 şedinţe ordinare şi 3 extraordinare), cât şi  prin 
activitatea lunară a celor 5 comisii de specialitate. 

Ca urmare, în anul 2014,  Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat un 
număr de183 de hotărâri de consiliu, din care 7 au avut caracter normativ. Toate  
hotărârile adoptate  au fost comunicate  Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, 
potrivit art.48 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Lista hotărârilor adoptate este redată în anexă la prezentul raport. 
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În anul 2014  o singură hotărâre  de consiliu  a fost atacată în contencios 
administrativ  conform Legii nr. 554/2004,  aceasta aflându-se în continuare pe 
rolul instanţei.   
 Raport privind Legea nr. 52/2003 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională, autorităţile publice au obligaţia de a întocmi un raport 
anual care să cuprindă informaţii privind punerea în aplicare a regulilor procedurale 
aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale. 

Pentru punerea în aplicare a actului normativ menţionat mai sus,  Primăria 
municipiului Buzău a întreprins activităţi vizând implicarea publicului  în luarea  
deciziilor: a creat condiţiile legale pentru organizarea  dezbaterilor  publice asupra 
proiectelor normative şi a acţionat pentru informarea opiniei publice cu privire la 
proiectele promovate. 
 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  2014  Consiliul Local al Municipiului Buzău şi-a desfăşurat activitatea 
prin organizarea a 12 şedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare şi o şedinţă de 
îndată.  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. 

În cursul anului 2014 au fost anunţate în mod public, conform Legii 
nr.52/2003  privind  transparenţa decizională, un număr de 7 proiecte de hotărâri, 
după cum urmează : 

1-privind aprobarea chiriei recalculate pentru locuinţele realizate prin 
programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror 
titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani; 

2-pentru stabilirea unor măsuri privind îmbunătăţirea calitativă  a apei 
furnizată populaţiei de către operatorul  Societatea Comercială " Compania de Apă 
" S.A. Buzău; 

http://www.primariabuzau.ro/
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3-pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 
mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Buzău; 

4- pentru modificarea şi completarea Normelor locale privind activitatea 
asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău aprobate prin Hotărârea nr.119/2013 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

5- privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 
2015 în municipiul Buzău; 

6-pentru aprobarea 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; 

7- privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public 
local de persoane prin curse regulate şi regulate speciale pe raza Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni”. 

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: 15 
Numărul şedintelor publice anunţate prin  

a) Afişare la sediul propriu :     15 
b) Publicare la site-ul propriu : 15 
c) Mass-media: 15 

Numărul estimat al persoanelor care au participat la şedinţele publice : 75 
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media : 15 
Numărul total al proceselor verbale ale şedinţelor publice : 15 
Numărul proceselor verbale făcute publice: 15 
Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii           nr. 
52/2003: 0 

Raport privind Legea nr. 544/2001 
Potrivit  legii, “accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de 

interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre 
persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu 
documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”. 

Astfel, conform   Constituţiei Romaniei,   art. 31: 
 « Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 

poate fi îngrădit. 
   Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 

asigure informarea corectă asupra treburilor publice şi asupra problemelor de 
intres personal. 

   Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a 
tinerilor sau securitatea naţională. » 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 5, punctul 3 din Legea nr.544 /2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi dispoziţiile Hotărârii de 
Guvern nr. 123/2002 de aprobare a 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 2014 : 
1.Numărul total de solicitări de informaţii de interes public : 59            
2.Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes : 59             

 Informaţii economico-financiare : 19   
  Activitatea liderilor instituţiei :  0   
   Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001:  0    
   Diverse (referitor la acte normative emise de Consiliul Local al 

Municipiului Buzău, terenuri ale domeniului public, la impozitare, 
drepturi privind asistenţa socială etc.)  : 40  

3.Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 56  
4.Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii                                                                                                                                                                                                                                            

 informaţii exceptate: 3 
 informaţii inexistente: 0 

5.Numărul de solicitări adresate în scris: 59 
 pe suport de hârtie: 47 
 pe suport electronic: 12 

6.Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 27 
7.Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 32 
8.Numărul de reclamaţii administrative: 3  
9.Numărul plângerilor în instanţă : 2, soluţionate în favoarea instituţiei 
10.Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 0 lei 
11.Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 
public solicitate : 106 lei 
12.Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare :  180. 
        Totodată, au existat şi  solicitări verbale  care au fost soluţionate pe loc prin  
furnizarea imediată de informaţii de către funcţionarii serviciului Relaţii cu Publicul, 
Organizare Alegeri, iar persoanele care au solicitat informaţii care intrau în 
competenţa altor instituţii sau alte domenii de activitate, au fost îndrumate către 
acestea.  

 
Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri 

 
În anul 2014,  activitatea Serviciul Relaţii cu Publicul  s-a desfăşurat în aria 

sarcinilor  prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Buzău, şi anume:  gestionarea 
corespondenţei instituţiei ( cu excepţia celei privind Direcţia Economică),  
activitatea de  audienţe,  gestionarea Registrului  Electoral al municipiului Buzău, 
organizarea  scrutinelor electorale (alegeri  locale,  alegeri pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat, alegeri europarlamentare şi referendumuri) şi activitatea de 
arhivă. 



 

 

 
26   

La Registratura generală  se asigură primirea corespondenţei prin intermediul 
serviciilor poştale, prin poşta militară sau prin curierii altor instituţii şi  se distribuie 
pe circuit documentele către toate direcţiile, serviciile şi birourile primăriei. 
Totodată, se  realizează transmiterea şi urmărirea corespondenţei  pe fluxurile de 
lucru prin programul de management de documente GoRegistratură/GoFluxuri. De 
asemenea,  se asigură expedierea corespondenţei soluţionate către destinatari. 

În anul 2014,  registratura generală a Primăriei Municipiului Buzău a 
înregistrat  23.270 de documente (cereri, sesizări, reclamaţii, propuneri)  adresate 
municipalităţii de către cetăţeni sau instituţii, după cum urmează: 
- Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri     -          846 
- Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari -         925 
- Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ           -        3147   
- Serviciul Agricol şi Sanitar - Veterinar                      -          982 
- Compartimentul Autoritate Tutelară            -           798 
- Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană                -        1053 
- Serviciul  Autorizare în Construcţii                            -        1317  
- Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, GIS     -        169 
- Serviciul Administrare Fond Locativ                           -      1084 
- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu    
           şi Licitaţii                                                 -         2348 
- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale                       -              572 
- Serviciul Gospodărie Urbană                                     -          2258 
- Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice                           -             467 
- Serviciul Resurse Umane,Prognoză,Organizare, 
             Cooperare Interinstituţională                            -          3516 
-Audit intern                                                                     -            18 
-Direcţia Economică                   -         2546 
-Direcţia de Evidenţa Persoanei                   -          119 
-Direcţia de Asistenţă Socială                                         -            50 
-Direcţia Poliţie Locală                      -         1055. 

    Printre drepturile fundamentale ale cetăţeanului se înscrie şi dreptul 
la petiţionare ( art. 51 din Constituţia României, republicată), prin care acesta se 
poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări 
şi propuneri în nume propriu. 

În conformitate  cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Buzău, activitatea de soluţionare a petiţiilor 
intră în atribuţiile  Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri. 
           Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor,  aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabileşte cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului de 
petiţionare, cel mai uzitat şi mai eficient mod de rezolvare a unor probleme 
personale sau de grup, constituind,  în acelaşi timp, şi o garanţie juridică generală 
pentru celelalte drepturi şi libertăţi. 
  La nivelul instituţiei noastre, în anul 2014  s-au depus un număr de 68 petiţii, 
înregistrate în „Registrul Petiţii”, iar problematica acestora a fost următoarea:  relaţii 
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cu publicul -1, asistenţa socială-9, gospodărie urbană-13, administrarea fondului 
locativ-7, poliţie locală - 13, transportul în comun -3, asociaţii de proprietari – 6,  
fondul funciar – 6, patrimoniu –2, control comercial – 3, diverse- 5 . 
 Toate petiţiile, s-au soluţionat în termenul legal de 30 de zile. 
 Pentru efectuarea de plăţi on-line a taxelor şi impozitelor prin intermediul 
Ghişeului Electronic  din site-ul  www.primariabuzau.ro s-au primit 103 de cereri de 
la persoane fizice sau juridice, care au solicitat  acces eliberându-se  user-ul şi 
parola necesară.  
 În conformitate cu Legea nr. 134/2010, ce a devenit aplicabilă începând cu 
începutul anului 2013, în anul 2014 s-au primit un număr de 376 citaţii transmise 
de instanţele din ţară ( altele decât cele din municipiul Buzău) ce au fost înmânate 
persoanelor fizice sau juridice cu respectarea Codului de procedură  civilă. 

Activitatea de audienţe s-a desfăşurat în condiţii optime la sediul instituţiei, 
respectându-se programul de audienţe  şi înregistrând într-un registru special data 
audienţei,  persoana care a acordat audienţa,  datele de identificare ale persoanei 
care a solicitat audienţa, obiectul audienţei, modul sau termenul de soluţionare a 
problemei sesizate.  

 Astfel, conducerea instituţiei a acordat, pe parcursul anului 2014, 
următoarele audienţe:  
 - primar                       - dr. ing. Constantin Boşcodeală          35   
 - viceprimar                 - Radu Nicolaie Sebastian                   39 
 - viceprimar                 - ing. Fănică Bârlă                              47            
 - secretar                     - Ştefan Nedelcu, acordă audienţe săptămânal.    
 Probleme ridicate de cetăţeni, aduse la cunoştinţa conducerii instituţiei, s-au 
referit la:  ajutoare sociale şi sprijin financiar, amenajare spaţii verzi, solicitare de 
locuinţe,  locuri de muncă,  reconstituire drept  de proprietate Legea 10/2001, 
solicitări legate de concesionări, servicii de interes public, reparaţii străzi, autorizaţii 
de construcţii etc.   
 O altă sarcină importantă a serviciului este gestionarea depozitului de arhivă 
al instituţiei. Astfel, în anul  2014, la arhiva instituţiei s-au depus de către serviciile 
primăriei, un număr de 1118 dosare, conform  registrului de evidenţă.  În luna 
octombrie s-a finalizat acţiunea de selecţionare şi de îndepărtare a unităţilor 
arhivistice cu termene de păstrare expirate prin care s-au eliminat un număr de 543 
de dosare. 

De asemenea,  în anul 2014 s-au înregistrat 184 de solicitări de informaţii 
sau copii ale documentelor aflate în arhiva instituţiei.  Dintre acestea: 18 au fost  
pentru eliberarea de adeverinţe de vechime pentru foştii salariaţi ai CAP 
„Înfrăţirea”, 12 au fost pentru  adeverinţe ale funcţionarilor  publici,  64 pentru 
eliberarea unor copii ale documentelor  de stare civilă,  57 pentru eliberarea unor 
copii ale documentelor  tehnice existente în arhiva primăriei, 11 pentru adeverinţe 
ale foştilor angajaţi din învăţământ, 6 pentru eliberarea unor copii ale actelor emise 
de Consiliul Local al Municipiului Buzău, iar 16 au fost redirecţionate către alte 
instituţii, întrucât nu sunt deţinute în depozitul instituţiei. 

Tot în anul 2014 s-au desfăşurat două tipuri de alegeri: cele  
europarlamentare în data de 29 mai, precum şi cele prezidenţiale,  turul I în data 

http://www.primariabuzau.ro/


 

 

 
28   

de 2 noiembrie, şi turul II în 16 noiembrie 2014. La ambele tururi de scrutin s-au 
organizat 80 de secţii de votare la nivelul municipiului. 

Pentru organizarea alegerilor, utilizând aplicaţia Registrul Electoral, s-a 
realizat arondarea cetăţenilor cu drept de vot din municipiul Buzău ( aproximativ 
115.000 persoane)  pe secţii de votare, s-au editat  copiile de pe listele electorale 
permanente şi s-au predat către birourile secţiilor de votare.  În colaborare cu 
Serviciul Administrativ Gospodăresc  s-au luat toate măsurile necesare  pentru 
organizarea alegerilor în bune condiţii şi, ca urmare, alegerile s-au desfăşurat fără 
incidente  cu respectarea prevederilor legale. 

Lista cu alegătorii din municipiul Buzău  este permanent actualizată prin 
efectuarea de  radieri ale  persoanelor decedate, a celor ce au pierdut dreptul de 
vot în urma aplicării art. 66 din noul Codul penal sau a interzişilor judecătoreşti. 

 
 
 
    Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari 
 

Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari (B.I.C.A.P) s-a preocupat 

permanent de soluționarea sesizărilor scrise sau verbale efectuate  de cetățeni, cu 

privire la desfășurarea activității asociațiilor de proprietari, în acest sens fiind 

înregistrate la Primăria municipiului Buzău un număr de 111 sesizări, reclamații și 
petiții care au fost soluționate  prin verificări ale documentelor la sediul asociațiilor 
sau prin solicitarea documentelor la sediul biroului urmate de încheierea de 

procese verbale și/sau adrese de răspuns coroborate cu măsuri legale lăsate 

reprezentanților asociațiilor de proprietari pentru rezolvarea abaterilor constatate. 

 Verificările au avut ca obiect organizarea activității acestora,  respectarea 

atribuțiilor legale de către persoanele desemnate a conduce și administra 

patrimoniul asociațiilor cât și din punct de vedere al evidenței financiar contabile.  

Permanent, funcționarii publici din cadrul Biroului Îndrumare și Control 

Asociații de Proprietari au fost deschiși în a acorda consultanță și îndrumare 

proprietarilor care s-au constituit în asociații de proprietari, care au solicitat verbal 

ajutorul în rezolvarea problemelor. De asemenea, funcționarii publici au ținut 

legătura cu reprezentanții celor 287 de asociații din cadrul municipiului Buzău, în 
vederea îndrumării conducerilor acestora la respectarea prevederilor legale 

specifice, a implicării directe a acestora în soluţionarea unor nevoi funcționale și 
organizatorice ale asociaţiilor. 

La registratura Primăriei Municipiului Buzău au fost înregistrate, de la 

asociațiile de proprietari,  449  situații  ale soldurilor elementelor de activ și pasiv, 

din care 230 aferente semestrului II al anului 2013 și 219 aferente semestrului I 
2014, în conformitate cu prevederile art. 21, alin.(3) din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007, pe 

care biroul le-a verificat și arhivat. 
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În conformitate cu prevederile  HCLM 12/2013, B.I.C.A.P a  întreprins 
următoarele activităţi specifice: 

-Întocmirea de rapoarte către comisia de atestare, care au cuprins propuneri 

privind acordarea de vize anuale în funcție de cererile depuse pentru 146 de 

administratori, suspendarea a 12  certificate de atestare, precum  și retragerea a 
131 certificate de atestare, din care 2 administratori care au înregistrat abateri 
grave  în activitate după acordarea vizelor. 

-Organizarea, în colaborare cu Asociația de Rezolvare a Conflictelor, a unui 

curs de perfecționare a 28 de administratorilor de imobile, precum și a unui curs  

de inițiere, în vederea ocupării funcției de administratori de imobile, pentru care au 

depus cereri, în anul 2014, 30 de persoane fizice. Au participat  și au absolvit  
acest curs 21 de persoane fizice. 

-Desfăşurarea, în conformitate cu prevederile capitolelor II, III, IV și V din 
Regulamentul aprobat prin HCLM 12/2013 a următoarelor: 

a) examenul pentru obţinerea atestatului în vederea ocupării funcţiei de 
administrator de imobile la asociaţiile de proprietari pentru care s-au înscris și au 
participat  21 persoane fizice, din care 19 au fost declarate admise; 

b) examenul de evaluare profesională pentru 4 administratori de imobile, în 
conformitate cu art.  IV din regulament. La examenul de evaluare, a fost promovat 
de un singur administrator de imobile. 

Au fost întocmite referate şi proiecte pentru emiterea de dispoziţii de către 

Primarul municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile capitolelor II, III, IV și V 

din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a 

persoanelor fizice în vederea ocupării funcției de administrator de imobile, aprobat 
de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 12/2013, modificată prin HCLM 
155/2013. 

Biroul a contribuit la elaborarea HCLM 140/2014 pentru modificarea și 
completarea Normelor Locale privind activitatea asociațiilor de proprietari aprobate 
prin HCLM nr. 119/2013. 

În conformitate cu art.1, din Dispoziția Primarului municipiului Buzău nr. 
624/2013, privind stabilirea colectivelor care vor primi dosarele consumatorilor 

vulnerabili și vor verifica condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru 

încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2013 - 31 martie 

2014,  toți cei 4 funcționari publici din cadrul BICAP, din care unul coordonator,au 

procedat la verificarea a 89 de cereri și declarații pe proprie răspundere pentru 

obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică 

De asemenea, din Dispoziția Primarului municipiului Buzău nr.397/2014, doi 

funcționari publici au verificat, pentru luna noiembrie 2014, 388 de cereri și 
declarații pe proprie răspundere pentru obținerea ajutorului în vederea  încălzirii 

locuinței cu energie termică. În urma verificărilor efectuate s-a constat că 374 

solicitanţi   îndeplineau condițiile legale de acordare și 14 nu, acestea fiind 
respinse. 
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 Biroul a colaborat cu D.A.S. Buzău în soluționarea cererilor pe proprie 

răspundere  ale cetățenilor, în conformitate cu art.14, alin. 4 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, actualizată, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 
27/2013. 

  
Compartimentul Autoritate Tutelară 

 
Obiectul de activitate al Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul 

Direcţiei de Administraţie Publică Locală a Primăriei municipiului Buzău este 
subordonat atât Codului civil şi de Procedură civilă, Codului penal şi de Procedură 
penală, cât şi unor legi cum ar fi: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr. l7/2000 privind asistenţă socială a 
persoanelor vârstnice, Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor; O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare etc. 

Pentru fiecare caz în parte ce intră în competenţa sa, (privitoare la controlul 
şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului, interzisului judecătoresc şi a altor 
persoane cu diferite incapacităţi sau cu discernământul afectat sau abolit etc.), se 
întocmeşte un referat de anchetă socială sau psihosocială, după caz, se propune o 
măsură adecvată situaţiei, iar în funcţie de măsura propusă, referatele sunt 
înaintate către instanţele judecătoreşti, notariate, instituţii cu caracter social sau se 
emit dispoziţii în conformitate cu aspectele relevate. 

În acest sens, în cursul anului 2014, s-au înregistrat  următoarele lucrări: 
- 341 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti 

(cu opinie pentru stabilirea domiciliului minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, 
reglementarea programului de vizitare, stabilirea de legături personale sau tăgadă 
de paternitate); 
 - 142 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti în 
vederea institurii tutelei sau curatelei (pentru persoanele majore lipsite de 
discernământ care nu-şi pot numi un reprezentant sau pentru persoanele majore 
care deşi au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor cauze şi împrejurări 
prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele civile în condiţii satisfăcătoare); 
  - 6 anchete psihosociale, la solicitarea instanţelor de judecată, în vederea 
întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetăţeni condamnaţi într-o cauză 
penală care exercită o pedeapsă privativă de libertate şi ale căror familii au 
domiciliul pe raza administrativ- teritorială a municipiului Buzău;  
        - 9 anchete psihosociale, solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Buzău, în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub 
interdicţie; 

- 9 anchete sociale solicitate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală în 
vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvârşit acte sau fapte 
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de natură penală, în conformitate cu Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri 
pentru accelerarea soluţionării proceselor; 
 - 96 anchete sociale la solicitarea notarilor publici (în vederea desfacerii  
căsătoriei prin procedură notarială cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti şi 
stabilirea domiciliului copiilor minori proveniţi din căsătorie), pentru a se stabili dacă 
acordul dintre soţi nu prejudiciază interesele minorilor; 

- 53 dispoziţii curatelă specială (dezbatere succesiune, partaj succesoral, 
încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau teren, încuviinţare 
înstrăinare etc.); 

- 34 anchete sociale conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
         Funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară al 
Primăriei municipiului Buzău mai desfăşoară şi alte activităţi cum ar fi: 

- monitorizează persoanele puse sub interdicţie prin hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, interzişi judecătoreşti pentru care s-a instituit tutela prin 
dispoziţia Primarului municipiului Buzău sau prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă;  

- monitorizează activitatea persoanelor ce îndeplinesc calitatea de tutore 
pentru persoanele puse sub interdicţie prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, interzişi judecătoreşti pentru care s-a instituit tutela prin dispoziţia 
Primarului municipiului Buzău sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;  

- asistă persoanele vârstnice (la cererea acestora sau la cererea notarului 
public), în faţa notarului public cu ocazia încheierii contractelor de vânzare-
cumpărare, în vederea apărării intereselor acestora, precum şi verificarea 
sesizărilor privind respectarea clauzelor contractuale, în conformitate cu 
prevederilor Legii nr. l7/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

- se prezintă şi asistă la orice ascultare sau confruntare a minorului care nu a 
împlinit 16 ani, în cazul săvârşirii unor infracţiuni de către aceştia, dacă organul de 
urmărire penală consideră necesar şi participă în mod obligatoriu la prezentarea 
materialului de urmărire penală la Parchet;  

- soluţionează orice altă solicitare sau petiţie pentru care are competenţă şi 
care intră în atribuţiile sale. 

 
 

Serviciul  Agricol şi Sanitar-Veterinar 
 
        Potrivit prevederilor Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist din România şi a Normelor de aplicare a 
legii, aprobate prin H.G.nr.401/2013, a fost demarată procedura de întocmire a 
situaţiei terenurilor agricole, cu sau fară investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul 
public sau privat al statului sau, dupa caz, al Unitaţii Administrativ-Teritoriale a 
municipiului Buzău, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. 
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În urma finalizării situaţiei terenurilor agricole s-a inventariat, ca rezervă la 
dispoziţia Comisiei municipale Buzău, suprafaţa de 226,06 ha. 

Situaţia centralizatoare a cererilor de restituire nesoluţionate până la apariţia 
Legii nr.165/2013, se prezintă astfel : 
TOTAL CERERI NESOLUŢIONATE: 389  
TOTAL SUPRAFAŢĂ NECESARĂ:  175,0940 ha. 

Urmează să se întocmească planurile parcelare cu ordinea punerii în posesie 
a persoanelor îndreptăţite, şi se vor completa procesele verbale de punere în 
posesie care vor fi înaintate către O.C.P.I.Buzău în vederea emiterii titlurilor de 
proprietate, toată activitatea urmând să fie finalizată, conform legii, până la 01 
ianuarie 2016. 

La sfârşitul anului 2014, datele privind procedura de retrocedare a terenurilor 
agricole se prezintă astfel:  
   Titluri de proprietate completate     -  2.485  
   Titluri de proprietate înregistrate     -  2.455 
   Titluri de proprietate înmânate proprietarilor    - 2.455 
   Titluri de proprietate încă neridicate                 -     30 
           Suprafaţa agricolă totală la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale a 
municipiului Buzău, pe categorii de folosinţă, se prezintă astfel:  
 Teren arabil,                                              -  6.727,7157 ha 
  din care:                               
1.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 

Au fost completate un număr de 53 de Registre agricole însumând 3.314 
poziţii din care: 2.544 poziţii ale gospodăriilor cu domiciliul în localitate, 605 poziţii 
ale gospodăriilor cu domiciliul în alte localităţi  („străinaşi”)  şi 165 poziţii ale 
persoanelor juridice (Societăţi comerciale). 

S-a ţinut evidenţa la zi a registrelor agricole, referitoare la mişcărilor de 
terenuri intervenite pe parcursul anului 2014 referitoare la: ieşiri din indiviziune, 
certificate de moştenitori, acte de partaj voluntar, sentinţe civile, contracte de 
vânzare-cumpărare.  

Au fost eliberate adeverinţe necesare proprietarilor de  terenuri şi/sau 
animale de pe raza municipiului Buzău, 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” 
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Pe tot parcursul anului au fost completate declaraţii fiscale pentru stabilirea 
impozitului pe teren datorat potrivit prevederilor Legii nr.571/20033 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, atât  pentru persoanele fizice cât şi 
pentru cele  juridice care deţin de terenuri agricole pe Unitatea Administrativ-
Teritorială a municipiului Buzău.  

Au fost completate şi eliberate un număr de  168 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.  

S-au înaintat, pentru a fi aprobate de către Comisia judeţeană Buzău titluri de 
proprietate în scopul completării acestora, de către O.C.P.I. Buzău, cu datele 
privind amplasametul: tarla, parcelă şi vecinătăţi, pentru suprafeţele de teren care 
nu au aceste înscrisuri, terenuri aflate în administrarea Societăţii Agricole 
„MUNTENIA” Buzău.  
 

 
 
 

Serviciul  Juridic  şi Contencios  Administrativ 
 

În anul 2014, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a desfăşurat o 
activitate variată, în următoarele direcţii: 

- reprezentarea autorităţilor administraţiei publice în instanţă; 
- redactarea de întâmpinări, concluzii scrise, formularea de obiecţiuni şi/sau 

de  obiective la diverse 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 altor 

acte care au angajat răspunderea patrimonială a municipiului; 
- colaborarea cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de 

hotărâri de consiliu local; 
- participarea în diverse comisii de licitaţii;  
- participarea la mediere a diverselor litigii purtate între autoritatea publică 

locală şi terţe personae; 
- prescripţii executări sancţiuni contravenţionale.  
În total, a fost asigurată reprezentarea în 351 cauze, structurate după cum 

urmează: 26 cauze pe Legea nr. 10/2001, 87 acţiuni în constatare şi uzucapiuni, 
10 cauze pe Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 68 plângeri contravenţionale, 
5 acţiuni în revendicare, 13 acţiuni în pretenţii, 19 acţiuni pe Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ ( anulari acte administrative, altele decât hotărârile de 
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consiliu local ), 3 cereri în anulare de hotărâri ale consiliului local, 2 cauze privind 
comunicarea de informaţii de interes public – Legea nr. 544/2001, 4 cauze pe 
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară ( plângeri împotriva 
încheierilor de carte funciară ), 12 cereri pe obligaţia de a face, 31 cauze 
soluţionate prin procedura acordului de mediere, 56 prescripţii executări sancţiuni 
contravenţionale, 31 acorduri de mediere încheiate, 48 cauze având ca obiect alte 
cereri ( rectificare acte de stare civilă, înregistrări tardive ale naşterii, curatela, 
sistare pensie de întreţinere, servitute, litigii de muncă, acţiuni în răspundere civilă 
delictuala, accesiune imobiliară, autoritate tutelară, evacuare, suspendare 
executare act administrativ, cerere în anulare act, contestaţie la executare, o 
plângere penală etc.). 

De asemenea, au fost pregătite 56 de dosare pentru înaintare către 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, au fost întocmite 110 
proiecte de dispoziţii cu 110 referate pe Legea nr. 10/2001 şi 587 de alte 
documente ( adrese, borderouri, cereri diverse, răspunsuri la petiţii diverse, 
procese verbale de punere în posesie).  

Au fost întocmite 3 procese verbale de afişare a citaţiilor şi comunicărilor 
primite la instituţia noastră de la diverse instante. S-a asigurat secretariatul tehnic 
al Comisiei juridice a Consiliului local al municipiului Buzău, precum şi al Comisiei 
tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului a municipiului Buzău.  

Au fost, de asemenea, soluţionate toate petiţiile adresate serviciului juridic, au 
fost avizate contracte, au fost întocmite procese verbale de afişare a citaţiilor şi 
comunicărilor primite pe adresa primăriei, s-au semnat acte referitoare la 
procedura achiziţiilor publice.   
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III. DIRECŢIA   EVIDENŢA   PERSOANELOR 
 
          Funcţionarii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Buzău au aplicat actele 
normative care organizează şi reglementează activitatea specifică, printre care 
amintim: O.G.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de evidenţă a persoanelor,  Legea 119/1996 R cu modificările şi 
completările ulterioare privind actele de stare civilă şi normele metodologice 
aprobate de H.G.64/2011, O.U.G. 97/2005 R privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi normele metodologice aprobate prin 
H.G.1375/2006, Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, Legea 7 din 2004 privind codul de 
conduită al funcţionarilor publici, Codul civil, radiogramele şi circularele care 
reglementează anumite aspecte particulare ale activităţii specifice. 
        S-au depus eforturi deosebite pentru organizarea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, punându-se accent 
pe lucrul cu publicul, micşorarea perioadei de timp în care se eliberează actele de 
identitate ale cetăţenilor şi certificatele de stare civilă, îmbunătăţirea continuă a 
pregătirii de specialitate în scopul oferirii unor servicii de bună calitate cetăţenilor. 
 Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Buzău s-a desfăşurat în baza 
actelor normative specifice, a planurilor de măsuri şi activităţi proprii, în care s-au 
regăsit principalele sarcini ce trebuie executate, cu responsabilităţi şi termene de 
rezolvare, fiind aprobate de secretarul primăriei municipiului Buzău şi de directorul 
executiv al D.E.P. Buzău. 
 
     I. ACTIVITATEA PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
 Funcţionarii din cadrul Serviciului de stare civilă au aplicat cu rigoare 
prevederile Legii 119/1996 R cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
actele de stare civilă şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G.64/2011, 
întocmind un număr semnificativ de acte de stare civilă în perioada de referinţă 
analizată. 
 În cadrul Serviciului de Stare Civilă au fost întocmite un număr total de 11888 
de cereri pe linie de stare civilă, la solicitarea cetăţenilor.  Au fost întocmite 5886 
acte de stare civilă, din care:  
1. acte de naştere            2772 
2. acte de căsătorie              737 
3. acte de deces                    1476 
 Au fost operate în registrele de stare civilă,  exemplarul nr. I, un număr de 
4167 de menţiuni dintre care 1469 au fost primite din alte localităţi, operate şi 
comunicate la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Buzău, pentru a se face menţiunile corespunzătoare şi în registrul de 
stare civilă - exemplarul II.  

Cu ocazia declarării şi a înregistrării naşterii, s-au atribuit un număr total de 
2570 de coduri numerice personale din listele precalculate corespunzător naşterilor 
înregistrate, cu respectarea strictă a prevederilor normelor metodologice, 
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efectuându-se comunicările corespunzătoare la Biroul de evidenţă persoane şi la 
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului 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 în baza 
informatizată de date a menţiunilor corespunzătoare. 

De asemenea, livretele militare ce au aparţinut unor persoane cu obligaţii 
militare şi care au decedat, au fost comunicate în termen legal centrelor militare, 
până la data de 5 a lunii următoare. 
         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 cunoscut biroului de Evidenţă Persoane pentru operare.  

S-au primit şi operat de la instanţele judecătoreşti 325 hotărâri rămase 
definitive şi irevocabile, din care: 271 pronunţate în acţiuni de divorţ, 39 pronunţate 
în acţiuni de tăgada paternităţii şi 15 acţiuni de stabilirea filiaţiei. 

În baza declaraţiilor de recunoaştere a paternităţii  s-au efectuat 336 de 
menţiuni pe marginea actelor de naştere ale copiilor recunoscuţi, eliberându-se, 
după operare, cu 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 25 de dispoziţii, eliberându-se totodată 
şi certificatele de stare civilă. 

Un număr total de 17 de cetăţeni au solicitat schimbarea numelui sau a 
prenumelui pe cale administrativă, în baza documentaţiei 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 cu modificările şi completările 
ulterioare, cetăţenii români aflaţi în străinătatate, în termen de 6 luni de la 
întoarcerea în ţară, sunt obligaţi să solicite transcrierea certificatelor de stare civilă 
procurate de la autorităţile administrative de stare civilă competente din străinătate, 
în registrele de stare civilă române. În cursul anului 2014, s-au transcris un număr 
de 166 de acte de stare civilă, din care 126 acte de naştere, 28 de acte de 
căsătorie şi 12 acte de deces. 

Din cele 2772 acte de naştere, 5 sunt acte care privesc  adopţii naţionale, 
întocmite în temeiul sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de 
tribunal.   
      Ca urmare a înregistrărilor făcute în actele de deces, în 1229 cazuri  s-a 
întocmit anexa 24 care a fost înaintată notarului public în vederea deschiderii 
procedurii succesorale. 
      În cursul anului 2014, 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 2868 certificate de naştere, 369 de certificate de căsătorie şi 328 
certificate de deces. 
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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 23 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 98 de menţiuni de divorţ. 
       În ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor precizăm că au fost respectate 
prevederile  din Legea nr. 119/1996 R cu modificările şi completările ulterioare cu 
privire la ţinuta vestimentară a ofiţerului de stare civilă, asigurarea solemnităţii 
actului oficierii căsătoriei, purtarea eşarfei tricolore de către ofiţerul de stare civilă, 
locul oficierii căsătoriei, martorii la căsătorie, publicaţia căsătoriei. Începând cu 1 
octombrie 2011 s-au respectat prevederile noului Cod civil aprobat prin Legea 
nr.287/2009, repubublicată în anul 2011. 
 
 II. ACTIVITATEA PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

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. 

Cu ocazia controalelor tematice efectuate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă 
a Persoanelor Buzău, pe linie de evidenţă şi pe linie de stare civilă, nu au fost 
constatate abateri grave de la dispoziţiile de linie în vigoare sau încălcări ale 
legilor. 

Consultarea bazei de date se face de către lucrătorii desemnaţi, iar 
verificările efectuate se consemnează într-un registru special constituit în acest 
scop. 

Pentru a combate birocraţia şi a oferi posibilitate cetăţenilor de a solicita şi 
obţine în timp util un act de identitate, s-au implementat măsurile incluse 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. 
 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. 
 Ca urmare a activităţii de lucru cu publicul desfăşurată, în cursul anului 2014 
au fost eliberate un număr total de 32617 cărţi de identitate pentru cetăţenii cu 
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domiciliul în municipiul Buzău şi cele 28 de localităţi arondate pe linia evidenţei 
persoanelor Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Buzău. 

1.Nr. cărţi de identitate -32617, 
din care: 
 2430 la eliberarea primului act de identitate; 
 18572 la expirarea termenului de valabilitate; 
 1401  la schimbarea numelui 
 6911 pentru schimbarea domiciliului; 
 2420 în cazul pierderii; 
  883 în cazul deteriorării. 

2.  Cărţi de identitate provizorii -1163. 
3. S-au eliberat un număr de 36 cărţi de identitate pentru cetăţenii care au 

dobândit pentru prima dată cetăţenia română sau şi-au (re)stabilit domiciliul pe 
raza de competenţă, 3 ca urmare a dobândirii cetăţeniei române, 33 ca urmare a 
restabilirii domiciliului din străinătate în România. 

4. S-au aplicat un număr total de 1864 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. 

 S-au preluat în baza de date locală un număr total de 2110 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 3781 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. 

În cadrul controalelor efectuate la Serviciul Evidenţă Buzău s-au constatat: 
legalitatea actelor întocmite, respectarea prevederilor legale în materie, atât în 
cazul pierderii, distrugerii sau furtului B.I./C.I., cât şi în cazul schimbărilor de 
domiciliu şi al restabilirii reşedinţei. 

Pe linia evidenţei speciale s-a acţionat operativ, în sensul că s-a actualizat 
zilnic baza de date conform dispoziţiilor D.E.P.A.B.D. – C.N.A.B.D.E.P. 

Au fost reinstruiţi toţi lucrătorii cu privire la respectarea procedurilor şi 
modalităţilor de identificare prevăzute în Metodologia de lucru, precum şi a 
dispoziţiilor de linie primite de la D.E.P.A.B.D., prevederi care au fost luate la 
cunoştinţă de către toţii lucrătorii serviciului,  pe bază de semnătură. 

Pe linia depistării persoanelor urmărite general, lucrătorii serviciului acordă o 
atenţie deosebită verificărilor operative în baza de date, astfel că în perioada 
analizată nu s-au prezentat persoane  care sunt urmărite s-au care au fost date în 
urmărire internaţională. 
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O preocupare prioritară în activitatea desfăşurată în această perioadă a 
constituit-o colaborarea cu formaţiunile de ordine publică, respectiv ofiţerii 
intructori, agenţii de proximitate şi cei din mediul rural, pe linia respectării şi aplicarii 
prevederilor protocolului încheiat între D.E.P.A.B.D. şi I.G.P.R., referitor la 
diminuarea numărului de restanţe la eliberări şi preschimbări, sens în care, cu 
ocazia convocărilor şi analizelor ce au avut loc, au fost prelucrate şi dezbătute 
ordinele emise de D.E.P.A.B.D. şi I.G.P.R..  
  Au fost executate analize trimestriale, iar pentru fiecare post de poliţie s-a 
înaintat  situaţia restanţelor la eliberări şi preschimbări în anul în curs, dar şi în alţi 
ani, precum şi măsuri pentru diminuarea restanţelor. 

Pentru a se 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 total de 11 deplasări cu staţia mobilă de preluat imagini, 
punându-se în legalitate un număr total de 482 de cetăţeni care aveau actul de 
identitate expirat, deteriorat sau pierdut. 
 Pentru o mai bună informare a cetăţenilor care se prezintă la ghişeul 
formaţiunii, a fost afişat programul de lucru cu publicul şi evidenţiate documentele 
necesare obţinerii cărţii de identitate, pentru fiecare caz în parte. 
 
III. ACTIVITATEA PE LINIE JURIDICĂ 
     Pe linie juridică, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Buzău, respectă actele 
normative în vigoare.  

Un număr total de 23 de cetăţeni au solicitat schimbarea numelui sau a 
prenumelui pe cale administrativă, în baza documentaţiei 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. 

S-au efectuat verificări specifice în 20 de cazuri de înregistrare tardivă a 
naşterii şi 3 cazuri de declarare a morţii persoanelor pe cale judecătorească. 
  
IV. ACTIVITATEA PE LINIE DE INFORMATICĂ 

 
  Compartimentului informatic actualizează permanent în Registrul Judeţean 
de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor 
înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi 
instanţe judecătoreşti, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia 
soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 
 S-a efectuat actualizarea RJEP cu informaţii aferente evidenţei operative 
informatizate, conform comunicărilor de la instanţele judecătoreşti. 
 Au fost operate în RJEP menţiunile de divorţ comunicate de Serviciile de 
stare civilă ale primăriilor arondate. 
 În cursul anului 2014, au fost primite de la BJABDEP şi DJEP Buzău liste cu 
erori rezultate în urma aplicării retururilor şi testelor de coerenţă pe baza judeţeană 
de date, lucrătorii desemnaţi au desfăşurat activităţi pentru corectarea acestor erori 
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conform Metodologiei de lucru şi recomandărilor instituţiilor mai sus menţionate şi 
au fost înaintate răspunsurile pentru cazurile rezolvate, cu respectarea termenelor. 
 Parolele de acces la RJEP şi RNEP sunt personalizate pentru fiecare lucrător 
şi au fost actualizate. 
 După implementarea noului sistem informatic SNIEP s-au înregistrat anumite 
probleme de natură tehnică care au generat, în diferite perioade de timp, sincope 
în preluarea cu celeritate a documentelor în sistem informatic şi eliberarea cu 
celeritate a actelor de identitate. 
 

V. ALTE ACTIVITĂŢI  
         În vederea creşterii eficienţei pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă, a 
remedierii neajunsurilor existente, în perioada următoare sunt  necesare 
următoarele activităţi: 
      1.  Intensificarea  activităţii de pregătire privind preluarea documentelor la 
ghişeu, a respectării metodologiei şi a verificărilor necesare în vederea descoperirii 
intenţiilor de obţinere în fals a documentelor sau prin substituire de persoană. 
     2. Menţinerea la cote ridicate a activităţilor pentru punerea în legalitate a 
restanţelor pe linie de evidenţa populaţiei. 
     3. Continuarea colaborării cu celelalte structuri din cadrul M.A.I., Direcţia Poliţiei 
Locale – Departamentul Evidenţă, pentru cunoaşterea populaţiei, în vederea 
determinării cetăţenilor restanţieri să se prezinte la ghişeul formaţiunii pentru 
punerea în legalitate cu actele de identitate. 
    4. Îmbunătăţirea colaborării cu unităţile sanitare şi de protecţie socială în 
vederea punerii în legalitate, cu acte de identitate şi de stare civilă, a copiilor 
internaţi în unităţile de  ocrotire socială şi a noilor-născuţi. 
    5.Popularizarea prevederilor LEGII 119/1996 R2, a O.U.G. nr. 97/2005  
modificată şi aprobată prin Legea nr. 290/2005 şi a H.G. 1375/2006 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în 
mass-media locală. 
     6. Asimilarea prevederilor OUG 82/2012, aprobată cu modificările aduse prin 
Legea 235/2013, de către funcţionarii Serviciului de evidenţă a persoanelor, în 
perspectiva eliberării la nivel naţional a noilor acte de identitate-cartea electronică 
de identitate şi noua carte de identitate. 
   7. Aprofundarea prevederilor Normelor metodologice de eliberare a axtraselor 
multilingve, potrivit prevederilor H.G.727/2013, de către funcţionarii Serviciului de 
stare civilă. 
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IV.  ARHITECT ŞEF 

 
Serviciul  Urbanism şi Dezvoltare Urbană 

 
Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană funcţioneză sub directa coordonare 

a Arhitectului şef. Conform reglementărilor legale în vigoare, aceasta asigură 
temeiului tehnic necesar emiterii certificatelor de urbanism, respectiv avizarea 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, organizează activitatea 
în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de 
autoritate al autorităţii administraţiei publice şi aplică strategia impusă de Planul 
Urbanistic General aprobat prin HCL nr.235/2009 şi Regulamentul General de 
Urbanism aferent. 

În activitatea desfăşurată, atribuţiile specifice serviciului de Urbansim şi 
Dezvoltare Urbană sunt: 

 Verifica documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi ( persone fizice sau 
juridice), în vederea avizării/aprobării din punct de vedere al respectării 
legislaţiei în vigoare şi încadrarea în prevederile Planului Urbanistic General 
şi Regulamentul de urbanism aferent. 

 Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi 
reclamaţiile aferente compententei serviciului. 

 Verifica documentaţiile  de urbanism (Plan urbanistic de detaliu şi Plan 
urbanistic zonal) privind respectarea metodologiei de întocmire a acestora şi 
le înaintează spre analizează şi avizare  Comisiei de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului  şi Comisiei de Parimoniu (după caz), din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism şi, apoi, spre aprobare, Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

 Întocmeşte şi transmite corespondenta specifică în vederea completării 
documentaţiilor  depuse spre aprobare; 

 Prezintă Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism spre 
analiză şi avizare documentaţiile de urbanism, în faza de proiect, 
programează  şedinţele acesteia cu acordul preşedintelui, funcţie de 
necesităţi, convoacă membrii comisiei. 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, este 
introdus în proiectele de hotărâre a documentaţiilor de urbanism, ce sunt 
promovate spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

 Întocmeşte şi înaintează Raportul  Serviciului de Urbanism şi Dezvoltare 
Urbană  privind documentaţiile de urbanism (PUD;PUZ), în vederea analizei 
şi aprobării acestuia în Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 La sugestia cetăţenilor, propune elaborarea de studii şi proiecte  care să 
transpună, la nivelul municipiului, propunerile cuprinse în planurile de 
amenajarea teritoriului municipiului Buzău. 
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 Aduce în permanenţă la zi harta sectorului, pe care evidenţiază Planurile 
Urbanistice de Detaliu, respectiv cele Zonale, aprobate de Consiliul Local al 
municipiului Buzău. 

 Păstrează evidenţa Planurilor Urbanistice de Detaliu şi a celor Zonale. 

 Asigură evidenţa certificatelor de urbanism, în ordinea emiterii, prin 
completarea la zi a Registrelor de evidenţă  a acestora. 

 Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Realizează eliberarea certificatelor de urbanism în termenele şi condiţiile 
prevăzute de lege. 

 Asigura prelungirea certificatelor de urbanism, respectând legislaţia în 
vigoare. 

 Arhivează documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism eliberate. 

 Întocmeşte rapoarte de specialitate   referitoare la domeniul de activitate. 

 Primeşte şi înregistrează, în cadrul sistemului informatic, toate documentaţiile 
depuse în cadrul serviciului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării 
documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la 
înregistrarea acestora până la soluţionare.  

 Colaborează cu compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Buzău, cu 
serviciile publice de sub autoritatea  Consiliului Local al municipiului Buzău, 
cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi 
amenajarea teritoriului. 

 Întocmeşte  diferite situaţii statistice în funcţie de solicitări, specifice 
domeniului de activitate. 
S-au efectuat controale în teren şi s-au eliberat un număr de 545 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, informaţii urbanistice, operaţiuni notariale etc.                   
De asemenea, s-a făcut cercetarea de teren şi s-au soluţionat un număr de 39 

sesizări.               
 
 
 

Serviciului Autorizare în Construcţii 
 

        Serviciul Autorizare în Construcţii îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 
nr.50/1991, modificată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a 
Ordinului nr.839/2009 referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991. 
         În perioada amintită,  Serviciul Autorizare în Construcţii a eliberat un număr 
de 206 autorizaţii de construire, repartizate astfel: 
 
Partea de construcţii:  
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1. Locuinte colective – blocuri noi……………………………………….1 buc. 
2.Modificări locuinţe colective………………………,,,,,………………….20 buc,  
din care:                          

- Refaţadizări…………………………………………………………....4 
- Recompartimentări……………………………………………………9 
- Construcţii balcon……………………………………………………..5 
- Inchideri balcon………………………………………………………..2 

 
3.Locuinţe individuale…………………………………..…………….74 buc,  
din care:  

- Locuinţe parter………………………………………………………..7 
- Locuinţe P+1………………………………………………………...46 
- Locuinţe P+n………………………………………………………….7 
- Extindere locuinţe…………………………………………………....9 
- Anexe gospodăreşti………………………………………………….5 

 
4. Construcţii pentru instituţii publice şi servicii……………………24 buc,  
din care: 
      -    Construcţii pentru comerţ………………………………………….12 

- Construcţii pentru servicii………………………….………………….8 
- Constructii pentru asistenta sociala………………………………….1 
- Constructii pentru invatamant…………………………………………1 
- Constructii pentru cultura………………………………………………1 
- Constructii pentru culte………………………………………………...1 

 
5. Construcţii pentru industrie + construcţii speciale………………27 buc,  
din care: 
      -  Constructii industriale………………………………………..………18 

- Construcţii pentru depozitare………………………………………….5 
- Construcţii pentru transporturi………………………………………...2 
- Constructii cu caracter special………………………………………..2 

 
6.Construcţii provizorii amplasate pe domeniul public……………5 buc,  
din care: 

- Panouri afişaj………………………………………………………..1 
- Firme şi reclame…………………………………………………....4 

 
7. Construcţii provizorii amplasate pe domeniul privat…………..1 buc,  
din care: 

- Chioşcuri şi tonete…………………………………………………1 
 
Partea de instalaţii: 
 
1. Branşamente………………………………………………………35 buc, 
din care: 
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- Branşament gaze naturale……………………………………..34 
- Branşament electric………………………………………………1 

 
2. Racord canalizare………………….………………………… ……3 buc, 
3. Infiintare retea apa potabila……………………………………….. 1 buc, 
4. Infiintare retea electrificare…………………………………………1 buc, 
5. Extindere reţele……………………………………………………….6 buc, 
 din care: 
      -    Extindere retea gaze naturale.................................................4 
      -    Extindere retea apa potabila...................................................2 
6. Reparatie capitala reţea................................................................7 buc,  
din care: 
     -     Reparaţie capitală reţea apa potabila…..................................1 
     -     Reparaţie capitală reţea electrificare…...................................3 
     -     Reparaţie capitală reţea gaze naturale....................................3  
şi un număr de 54 autorizaţii de desfiinţare. 
Valoare totala taxa de autorizatie de construire – 391 956 lei 
Valoare totala taxa autorizatie de desfiinţare      –     5 901 lei 
 
         La finalizarea lucrărilor de construire, s-au întocmit un numar de 90 recepţii -
pentru diferite categorii de construcţii  la care s-a participat, un număr de 50 
recepţii la terminarea lucrărilor de desfiinţare a unor construcţii şi s-au rezolvat 20 
de cereri privind prelungirea unor autorizaţii de construire/desfiinţare. 
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V. DIRECŢIA EVIDENŢĂ ADMINISTRARE PATRIMONIU, 
CADASTRU ŞI TRANSPORTURI LOCALE 

 
Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi  Licitaţii 
 

1. În domeniul administrării domeniului privat al municipiului BUZĂU 
a. Evidenţa domeniului privat  

-A asigurat evidenţa bunurilor transmise în folosinţă gratuită. 
-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. 

-Cumpararea de catre solicitanţi a unor terenuri proprietate privată a 
municipiului pentru care aceştia aveau drept de preempţiune.  

-A elaborat, în colaborare cu alte compartimente abilitate, documentaţiile 
necesare fundamentării proiectelor de tranzacţii cu bunuri imobiliare din domeniul 
privat. 
b. Concesionare sau închirierea bunurilor din domeniul privat pentru 
activităţi economice 
A întocmit: 
- Documentaţia şi a asigurat organizarea licitaţiilor. 
- Documentaţia, caietul de sarcini, contractul şi procesul verbal de predare-primire 
privind perfectarea concesiunilor sau închirierilor şi predă imobilul în prezenţa 
beneficiarului şi a proiectantului acestuia. 

-A elaborat propuneri vizând concesionarea terenurilor pentru cazurile în 
care utilizatorul nu poate face dovada unui titlu legal de posesie. 

-A asigurat evidenţa operaţiunilor de închiriere sau concesionare a bunurilor 
din proprietatea municipiului; 
2. În domeniul administrării domeniului public al municipiului BUZĂU 
a. Privind evidenţa domeniului public, 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.  
- Atestarea unor terenuri la domeniul public şi privat al municipiului. 
- Propuneri privind schimburi de imobile si/sau terenuri. 
- Ţinerea evidenţei bunurilor transmise în folosinţă gratuită. 

-A 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. 

-A întocmit şi actualizat evidenţa de schimburi imobile, exproprieri pentru 
cauză publică, în colaborare cu alte compartimente cu atribuţiuni în materie. 

-Face propuneri pentru mărirea patrimoniului imobiliar (terenuri şi clădiri). 
b. Concesionarea bunurilor din domeniul public  
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 -Face propuneri pentru modificarea clauzelor contractuale, rezilierea 
acestora şi alte propuneri referitoare la derularea contractelor, ca urmare a 
verificărilor şi constatărilor din teren.  

-Scoate la licitaţie în vederea vânzării terenuri proprietate privată a 
municipiului în vederea realizării obiectivelor prevăzute în PUD-urile aprobate de 
CLM. 

A elaborat : 
- Analiza documentaţiei necesară fundamentării deciziilor privind concesionarea 
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului. 
- Documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor şi a asigurat îndeplinirea 
tuturor procedurilor necesare desfăşurării 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. 

-A asigurat evidenţa contractelor de concesiune şi a urmărit îndeplinirea 
prevederilor contractuale, în colaborare cu alte compartimente abilitate, prin 
verificări periodice.  
c. Utilizarea terenurilor din domeniul public pentru activităţi comerciale 

A întocmit acordurile de folosire ale locului public, având în vedere prevederile 
legale în domeniu : 

 Acorduri tarabe -sărbători iarna 

 Acorduri teren -“Festivalul berii Timişoreana” 

 Acorduri teren -produse agricole de sezon 

 Acorduri teren- “Zilele Oraşului” 

 Acorduri organizare de şantier   

 Acorduri teren- târg Drăgaica 

 Acorduri -chioşcuri, măsuţe, tarabe etc.                           

 Acorduri -garaje                                  

 Acorduri -panouri publicitare, bannere etc.              

 Acorduri -tarabe mărţişoare               

 Acorduri -terase sezoniere 

 Acorduri -acces separat 

 Acorduri -rampe acces 

 Colaborează cu Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru urmărirea modului de 
încasare a taxelor. 
-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.  
d. Utilizarea domeniului public pentru activităţi de reclamă ale operatorilor 
autorizaţi.- Asigură evidenţa informatizată a contractelor încheiate cu operatorii de 
reclamă, urmăreşte modul de îndeplinire a prevederilor contractuale şi elaborează 
propuneri pentru remedierea situaţiilor de încălcare a acestora. 
3. În domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă: 
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- A făcut propuneri privind repartizarea spaţiilor către partide politice, O.N.G. etc., 
la solicitarea acestora şi 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. 
4. În domeniul administrării parcărilor din proprietatea municipiului. 

Verifică modul de respectare a clauzelor contractelor de concesiune 
încheiate, propune măsuri legale în cazul nerespectării acestora. 

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

Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din cadrul compartimentului 
privind datele şi documentele din dosarul concesiunii. 

A soluţionat cereri diverse având ca obiect: 
-prevederile art.36 din Legea nr.18/1991 privind rezolvarea juridică a terenurilor 
atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobînditorilor acestora ca 
efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor dispoziţiilor art.30 din Legea 
nr.58/1974,-eliberare adeverinţe, -rezilieri contracte, -adrese pentru cartea 
funciară, -copii documentaţii, -situaţia juridică a unor terenuri, -precizări temeiuri 
legale, -solicitări scoateri la licitaţie, -sesizări asupra unor amplasamente ilegale, 
-cereri de renegociere contracte, -preluări contracte,-restituire taxă de participare la 
licitaţie, -renunţări acorduri teren.  
5. În domeniul parteneriatului public – privat pentru execuţia unor obiective 
de interes public local. 

-A elaborat, în colaborare cu alte compartimente abilitate, documentaţia 
necesară promovării proiectelor de parteneriat.  

-A asigurat consultanţă de specialitate pentru domeniul precizat. 
 
   
 

Birou Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări 
 

Legislaţia în baza căreia funcţionează Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, 
Avizări este: Legea 7/1996, actualizata, a cadastrului şi a  publicităţii imobiliare; 
Ordinul 634/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara;  
Ordinul 415/2009 pentru completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul 
de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea inscrierii in cartea funciara;  
Ordinul 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea 
cadastrului general; Ordonanţa nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si 
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura; Hotărârea nr. 
521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrarilor de 
cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date 
urbane; Legea 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 214/2008 
pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
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lucrărilor de construcţii;  Ordinul 119/2009 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii;  Ordinul 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi 
locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Ordinul Directorului General 
al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

În anul 2014, Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări,  a realizat următoarele 
acţiuni: 

- eliberarea a 23 de procese-verbale şi verificarea documentaţiilor cadastrale 
prin care se solicita recunoaşterea vecinatăţilor imobilelor proprietate privata 
cu domeniul public sau privat al municipiului Buzau; 

- eliberearea unui numar de 110 de certificate de nomenclatura stradala şi 
adresa; 

- eliberarea unui numar de 33 adeverinţe referitoare la situaţia unor terenuri 
existente în intravilanul sau extravilanul municipiului, conform PUG; 

-   eliberarea a 7 certificate pentru atestarea că posesorul este cunoscut că 
deţine imobilul sub nume de proprietar şi că acesta nu face parte din 
domeniul public sau nu a fost înscris in evidenţe ca fiind în domeniul; 

     privat al statului, ori al unităţilor administrativ-teritoriale (Anexa 1.50); 
- nominalizarea, împreuna cu avizatorii, a avizelor pentru 426 documentaţii 

pentru certificatele de urbanism; 
- înaintarea a 45 de liste cu avize catre Serviciul Urbanism si Dezvoltare 

Urbana; 
- obţinerea informaţiilor privind traseele reţelelor de utilitate publica pe 

domeniul public pentru 7 documentaţii înaintate de catre Comisia de Aplicare 
a Legii 10/2001; 

- 22 adrese cu solicitari catre OCPI Buzau; 
- clarificarea situaţiei juridice a 17 terenuri; 
- răspunsuri diverse solicitari- 64; 
- redactarea unei hotărâri de consiliu pentru atribuirea de denumire unei artere 

de circulatie din municipiu; 
- eliberarea a  79 copii din arhiva, privind dosarele cu retrocedarile la 

Legea10/2001; 
- asigurarea, către serviciile de specialitate din Primarie, a bazei topo-

cadastrale necesare dezvoltarii documentatiilor de urbanism; 
- furnizarea datelor în format digital serviciilor din cadrul Primariei Municipiului 

Buzau, cu privire la situaţia cadastrală a bunurilor ce aparţin domeniului 
public al municipiului Buzau; 

- actualizarea datelor privind întocmirea planurilor şi hărţilor municipiului Buzău 
şi  intocmirea nomenclatorului stradal al municipiului atât grafic, cât si scriptic; 

- urmărirea şi solicitarea întocmirii documentaţiilor tehnice cadastrale necesare 
alipirii dezmembrării bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului;  
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- urmărirea respectarii limitelor de expropriere la întocmirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale necesare intabulării proprietăţilor private în cărţile funciare 
de pe raza municipiului Buzău; 

- verificarea şi actualizarea, în permanenţă, a situaţiei cadastrale a bunurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului; 

- furnizarea de informaţii privind situaţia terenurilor expropriate conform 
decretelor de expropriere;  

- completarea anexelor 1 - 8 la Legea 165/2013. 
        
 

Biroul Comerţ şi Transporturi Locale 
 
Biroul Comerţ şi Transporturi Locale  este autorizat de către Autoritatea 

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007. În acest sens, 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. 

În  municipiul Buzău, transportul local de călători pe bază de grafic este 
asigurat de către  societatea TRANSBUS S.A.   şi  49 operatori privaţi. 

Societatea TRANSBUS S.A. a dobândit în anul 2013 un nou contract de 
delegare a gestiunii prin concesionarea directă a serviciului de transport public 
local de călători prin curse regulate cu autobuze pentru o perioadă de 6 ani, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2013. Societatea deţine un număr de 30 
autobuze pe 10 trasee aprobate. Operatorii de transport privaţi deţin 101 
microbuze pe 8 trasee pentru care obţin  autorizaţii care sunt vizate trimestrial. 

În acest sector de activitate se monitorizează şi controlează următoarele 
obiective : 

 respectarea traseelor aprobate; 

 respectarea graficelor de circulaţie; 

 existenţa şi vizarea autorizațiilor de traseu; 

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

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

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

 respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte folosirea de forţă de 
muncă calificată (conducători auto cu atestate în transportul de 
călători); 

 respectarea normelor de conduită ale conducătorilor auto. 
Activitatea de taximetrie se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 38/2003, 

modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 
72/2008. Prin această hotărâre a fost aprobat un număr de 500 de autorizaţii taxi la 
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nivelul municipiului Buzău fiind, de asemenea, aprobate, amplasamentele şi 
numărul locurilor de aşteptare pentru autoturismele taxi. 

Fiecare operator taxi obţine o autorizaţie pentru efectuarea serviciului public 
de transport persoane în regim de taxi sau închiriere şi câte o autorizaţie taxi 
pentru fiecare autoturism deţinut.  Autorizaţiile de taxi sunt eliberate pentru o 
perioadă de 5 ani, ulterior putând fi prelungite în condiţiile legii. Pe parcursul anului 
2014 au fost disponibilizate un număr de 57 autorizaţii taxi şi au fost eliberate 39 
autorizaţii noi, la sfârşitul anului existând 18 autorizaţii taxi libere. Pentru viza 
aferenta anului 2014  s-au prezentat 196 autorizaţii taxi. 

La verificarea activităţii de taximetrie se au în vedere următoarele obiective: 

 existenţa autorizaţiilor taxi ale autoturismelor; 

 existenţa şi vizarea anuală a certificatelor de agreare R.A.R. a 
autoturismelor; 

 încheierea şi menţinerea contractelor de dispecerat; 

 existenţa asigurărilor pentru pasageri şi bagaje; 

 existenţa şi viza certificatelor de competenţă profesională a 
taximetriştilor; 

 respectarea locurilor de aşteptare ale călătorilor; 

 existenţa tuturor însemnelor taxi; 

 respectarea şi afişarea tarifelor de transport, precum şi încadrarea 
acestora în cele aprobate prin H.C.L. nr. 72/2008; 

 conduita taximetrişilor. 
Au fost efectuate controale - cu echipe mixte formate din reprezentanţii 

autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei, reprezentanţi ai serviciului rutier al 
Poliţiei municipiului Buzău, reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere şi Registrului Auto 
Buzău, în urma cărora s-au reţinut 12 autorizaţii taxi şi s-au aplicat sancţiunile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În anul 2014 au fost vizate autorizatile aparţinând celor 5 dispecerate taxi de 
pe raza municipiului Buzău. 
      Pe linie de comerţ, biroul autorizează unităţile de tip restaurant şi bar, în 
conformitate cu art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Dispoziţia 
Primarului municipiului Buzău nr. 626/2010. Pentru obţinerea autorizaţiei necesare 
desfăşurării activităţii de alimentaţie publica agenţii economici care deţin unităţi de 
alimentaţie publică de tip restaurant sau bar  trebuie să depună documentaţia 
completă prevăzută în Dispoziţia nr. 626/2010. Ulterior, o comisie constituită în 
acest scop verifică exactitatea numărului de locuri declarate pe proprie răspundere 
de reprezentantul firmei, precum şi respectarea condiţilor şi normelor de comerţ şi 
igienico-sanitare prevăzute de legislaţie. Pe parcursul anului 2014 au fost eliberate 
22 autorizaţii noi şi au fost vizate  73 autorizaţii emise în anii anteriori. 

Împreună cu compartimentul de inspecţie comercială din cadrul Poliţiei 
Locale, au fost soluţionate sesizările cetăţenilor pentru activităţile de comerţ şi 
transport local. 

S-au primit şi soluţionat, de asemenea, cererile cetăţenilor şi ale agenţilor 
economici privind schimbarea destinaţiei spaţiilor, din spaţii de locuit în spaţii 
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comerciale, sau dintr-o funcţiune în alta, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă. 

Tot pe linie de comerţ, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 
aprobată prin Legea nr. 650/2002 au fost înregistrate şi verificate documentaţiile 
agenţilor economici de notificare a vânzărilor de soldare în cele două perioade : 15 
ianuarie -15 aprilie, pentru produsele de toamnă-iarnă şi 1 august - 31 octombrie 
pentru produsele de primăvară-vară, urmărindu-se constituirea stocurilor, 
respectarea perioadelor şi a celorlalte condiţii stipulate de lege. 
 

 
Serviciul Administrare Fond Locativ 

 
Obiectul de activitate al Serviciului Administrare Fond Locativ este cel de 

evidenţă, administrarea şi întreţinerea fondului proprietate de stat, menţinerea 
acestuia în stare de exploatare eficientă. 
 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.  
  1. Statistic, la data de 31.12.2014, situaţia fondului locativ prezintă un număr 
de 768  de contracte de închiriere structurate în felul următor: 

 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; 

 229 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinţia de 
locuinţă (case naţionalizate potrivit Legii nr. 112/1995), aflate în 
administrarea serviciului Administrare Fond Locativ; 

 291 titulari contracte  pentru suprafeţe de teren (curţi şi grădini), 
închiriate în baza Legii nr. 112/1995;   

 7 titulari contracte de închiriere cu destinaţia boxe; 

 16  titulari contracte de închiriere pentru spaţii comerciale; 

 8 titulari contracte de închiriere pentru partide politice; 

 10 titulari contracte de închiriere pentru chioşcuri; 

 11 titulari contracte de închiriere garaje. 
 2. Sunt, de asemenea, în administrare şi evidenţă un număr de : 

 142 unităţi locative cu destinaţie de locuinţe sociale; 

 53 contracte vanzare-cumpărare cu plata în rate; 

 1 (una) locuinţă a fost vândută chiriaşilor în baza Legii 85/1992,  
achitată  integral sau cu plata în rate lunare; 

 Pentru cazurile în care prevederile legislaţiei în vigoare, dar şi clauzele 
menţionate în contractele de închiriere şi cele de vânzare-cumpărare au fost 
încălcate de chiriaşi, consilierul juridic care ocupă funcţia  de şef de serviciu 
Administrare Fond Locativ, a  formulat acţiuni şi a constituit dosare care au fost 
înaintate instanţelor de judecată sau organului de executare, după cum urmează: 
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86 de somaţii emise împotriva chiriaşilor restanţieri; 80 de notificări înaintate 
debitorilor prin intermediul executorilor judecătoreşti; 42 dosare înaintate 
instanţelor de judecată; 58 dosare aflate  pe rolul instanţelor de judecătoreşti; 30 
dosare rămase în pronunţare, la diferite instanţe judecătoreşti; 26 dosare aflate în 
urmărire la instanţele de executare; 25 dosare aflate în urmărire voluntară. 70 de 
litigii au fost rezolvate pâna la înaintarea acestora către instanţele de judecată, sau 
în timpul derulării proceselor la aceste instanţe. 
 S-au depus şi s-au soluţionat un număr de 369 cereri pentru eliberarea 
adeverinţelor privind achitarea integrală a locuinţelor, 200 de cereri pentru eliberări 
de copii după diverse documente aflate în arhivă (contracte de închiriere, vânzare-
cumpărare, expropriere, planşe pentru debranşări etc.). 
 Ca urmare a executării contractelor de închirire 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 
680674 lei după cum urmează: 

- chirii locuinţe                              - 347.741,00 lei; 
- chirii spaţii altă destinaţie           -  136.825,00 lei; 
- rate locuinte                                - 109.237,00 lei; 
- penalitaţi                                     -    86.871,00 lei 

Pentru anul 2015 avem în vedere creşterea calităţii serviciilor şi eficientizarea 
activităţii, astfel încât, personalul abilitat  în zona lui de responsabilitate, să 
cunoască toate problemele pe care le întâmpină chiriaşii. De asemenea, milităm 
pentru conştientizarea acestora cu privire la întreţinerea în bune condiţii a 
locuinţelor de care beneficiază,  ca şi adevăraţii proprietari de drept. 
 Pe lângă faptul că vom da curs, ca de obicei, sesizărilor primite din partea 
chiriaşilor sau din partea altor persoane care au raporturi juridice cu serviciul 
nostru, avem în vedere creşterea numărului de controale la imobilele proprietate de 
stat, care să aibă drept scop preîntâmpinarea  degradării sau distrugerii acestora.   
 Având în vedere faptul că, începând cu anul 1990 şi până în prezent, nu au 
fost efectuate reparaţii capitale, consolidări 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, începând cu anul 2015 şi în continuare, deoarece, imobilele 
respective  prezintă un mare pericol pentru locatari şi populaţie în cazul unor 
cutremure sau alte calamităţi naturale. 
 Este necesară 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. 
 Menţionăm că 44% din imobilele aflate în administrarea noastră fac obiectul 
Legii 10/2001 actualizată iar, potrivit art. 41, alin.1 din lege,,distrugerile şi 
degradările cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi cad în sarcina 
deţinătorului”, ceea ce implică, pe de o parte, investiţiile necesare cu privire la 
expertizarea consolidarea şi reparaţia acestora, dar şi  urgentarea soluţionării într-
un timp cât mai scurt a dosarelor privind retrocedarea acestora către vechii 
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proprietari, atribut ce cade în sarcina Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, situaţie 
care poate conduce la  scutirea de costuri mari privind reparaţia şi consolidarea  
imobilelor în cauză.   
 Urgentarea măsurilor de siguranţă în exploatare  se impune şi în cazul unor 
imobile cu destinaţie 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 din cauza 
presiunii exercitate de imobil asupra terenului de sub construcţie, acesta  se 
îngroapă vizibil în pământ. 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.  
 Propunem - pentru anul 2015 - şi în continuare atragerea de fonduri 
necesare construcţiei de locuinţe sociale, pentru că,  la nivelul municipiului Buzău,  
din perioada anilor 1990 şi până astăzi nu au existat planuri de construcţii cu astfel 
de obiective şi nici fondurile necesare destinate unor astfel de proiecte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
54   

VII.DIRECŢIA TEHNICĂ 
 
 
Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului 
 
Activităţile specifice Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului s-au 

axat şi în anul 2014 pe realizarea, în limita fondurilor financiare alocate, a lucrărilor 
de întreţinere, reparaţii şi modernizări ale obiectivelor edilitar gospodăreşti situate 
pe domeniul public al municipiului Buzău. 
 Astfel, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă potabilă 
au fost executate lucrări de modernizare ale reţelei de apă şi branşamentelor 
aferente în lungime totală de 10,6 km în cartierele 1Decembrie 1918 - zona P.T.39 
şi P.T.40, Dorobanţi 1 extindere - zona P.T. 26, Dorobanţi 2-zona P.T.27 şi P.T.28, 
Micro V - zona P.T.2 şi „Spiru Haret” - zona P.T.33, realizându-se, totodată, şi 
extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 200m, în cartierul Broşteni-zona 
blocurilor P1-P4. 
 O atenţie deosebită a fost acordată protecţiei sănătăţii cetăţenilor 
municipiului, prin executarea în permanenţă a lucrărilor de salubrizare a străzilor, 
respectiv de identificare şi desfiinţare a depozitelor necontrolate de gunoi. Pentru 
depozitarea gunoiul menajer au fost executate lucrări de reabilitare şi securizare la 
platformele ecologice din cartierele Micro XIV, Dorobanţi şi zona centrală, fiind 
amenajate platforme ecologice noi în cartierul Unirii sud-zona PT 13/2 şi cartierul 
Dorobanţi II-zona PT 27/2, fiind totodată achiziţionate şi montate pe domeniul 
public peste 400 coşuri de gunoi stradale noi. Au fost executate periodic 
tratamente de dezinsecţie la sol şi aviotratament, pe o suprafaţă de 1400 ha, 
precum şi activităţi de deratizare în parcurile,  cartierele şi cimitirele municipiului.  

De asemenea,  au fost executate în permanenţă lucrări specifice -de 
întreţinere pentru conservarea zonelor şi spaţiilor verzi existente, respectiv cosit 
gazon, tuns gard viu, toaletare arbori, plivit peluze de flori şi trandafiri, mobilizat sol 
la arbuşti, gard viu şi arbori, udat plantaţii, precum şi lucrări de înlocuire şi 
completare cu gard viu, plantări trandafiri, arbori şi arbuşti, pentru asigurarea unui 
aspect plăcut municipiului. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi pietonale au fost 
realizate  lucrări destinate întreţinerii şi bunei funcţionări a instalaţiilor de 
semaforizare din intersecţii, a lămpilor intermitente din apropierea trecerilor de 
pietoni şi a iluminatului căilor rutiere, au fost  aplicate marcaje rutiere, montare şi 
înlocuire de indicatoare rutiere, precum şi lucrări specifice de întreţinere şi 
reabilitare a căilor rutiere şi pietonale,  de amenajare a parcărilor.  

 Au fost executate lucrări de modernizare a covorului asfaltic, prin frezare şi 
înlocuirea cu un strat nou de mixturi asfaltice pe străzile Leului, Plantelor, Panduri, 
Raicu Ionescu şi Bulevardul Gării, precum şi de refacere a aleilor din Parcul Crâng 
şi a trotuarelor din Aleea Trandafirilor şi Bulevardul Gării . Totodată au fost 
executate lucrări de amenajare a aleilor şi parcărilor în cartierul Micro V, zona 
blocurilor 1-16, precum şi în cartierul Unirii-zona blocurilor 7-11, ca şi în  parcarea 
de la Casa Căsătoriilor. 
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Serviciul  Investiţii,  Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă 
 
Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Buzău care 

asigură realizarea şi promovarea programului de investiţii în concordanţă cu 
strategia de dezvoltare a municipiului, gestionând astfel obiectivele de investiţii de 
la proiectare până la implementare şi recepţie finală este Serviciul Investiţii, Achiziţii 
Publice, Programe cu Finanţare Externă.  

Pe parcursul anului 2014, au fost derulate obiective de investiţii, aprobate prin 
bugetul local, după cum urmează: 

- S-au continuat lucrările la cele două proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional, respectiv „Reabilitarea 
reţelelor de drumuri şi de staţii de transport din zona de acţiune urbană a 
municipiului Buzău”, fiind modernizate  străzile din cartierul Mihai Viteazul şi 
strada Cuza Voda în proporţie de  90% şi  finalizate 26 staţii de transport. De 
asemenea, lucrările de la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului 
istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (vila Albatros, parc Marghiloman) 
din municipiul Buzău”. A fost restaurată în procent de 90% (acoperiş, faţadă, 
iluminat interior, instalaţie gaze, sanitare, încălzire, pardoseli,scări interioare, 
climatizare ), iar la parc au fost reabilitate aleile cu piatră, zidul şi  iluminatul.  

- S-au derulat, în continuare lucrările de reabilitare a reţelelor termice, pe 
str.Bucegi.  

- În vederea alimentarii cu energie electrică a locatarilor blocului Supit, a fost 
executat branşamentul la reţeaua electrică .  

- Pentru evitarea accidentelor, pe Şoseaua Nordului, la km.112, s-au 
achiziţionat şi montat parapeţi din beton, pe o lungime de  378 m. 

- S-au efectuat reparaţii curente, precum şi dotări la unităţile de învăţământ, 
menţionate în continuare: Liceul „Henri Coandă”, Liceul „M.Eminescu,” 
Liceul de Artă, Scoala nr.14, Scoala nr.12, Colegiul Tehnic, Grup Şcolar 
„Grigore Moisil”, Grup Şcolar „Neniţescu”, Gr.Şcolar D.Filipescu, Liceul 
Sportiv. 

- S-au demarat lucrările pentru alimentarea cu energie electrică a blocurilor 1 
şi 2 –Gerom din Aleea Industriilor. 

- Au fost semnate contractele de finanţare  în vederea finalizării lucrărilor de 
reabilitare a Corpului 6 şi a Corpului 7 - Colegiul B.P.Haşdeu prin Programul 
Operaţional Regional, cu finanţare externă. 

- În 2015 se vor finaliza cele două mari proiecte cu finanţare externă 
nerambursabila respectiv reabilitarea străzilor din cartierul Mihai Viteazul şi 
restaurarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (vila 
Albatros, parcul Marghiloman) şi va avea loc inaugurarea „Centrului cultural 
Alexandru Marghiloman”. 

- Vor demara lucrările de reabilitare termică la un număr de 53 de blocuri de 
locuinţe, prin Programul Operaţional Regional, cu finanţare externă 
nerambursabila. 
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- Vor începe lucrările pentru construcţia unei Săli sport cu tribună de 180 locuri 
la Liceul cu Program Sportiv, cu finanţare de la bugetul de stat, prin 
Compania Naţională de Investiţii. 
Pentru anul acesta, serviciul îşi propune realizarea mai multor obiective.     
  -cele mai imprtante fiind: efectuarea unui studiu de trafic în municipiu, 

reabilitarea fântânii arteziene din Piaţa Dacia, extinderea reţelelor de iluminat 
public, realizarea registrului spaţiilor verzi, întocmirea de noi proiecte pentru 
finanţare externă nerambursabilă, finalizarea lucrărilor la sala de sport de la 
Colegiul Tehnic, precum şi a celor de la Grupul Şcolar „C. Neniţescu” (internat şi 
centrală termică), Colegiul Agricol ( reabilitare corp administrativ) şi Liceul 
Tehnologic „Henri Coandă” ( cantină şi sală de sport). 

 
 
 

Serviciul Administrativ-Gospodăresc 

 

Serviciul Administrativ Gospodăresc a efectuat, conform graficului, 
inventarierea patrimoniului instituţiei. Totodată, s-au preocupat pentru aplicarea 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru asigurarea accesului şi a 
circulaţiei publicului în incinta instituţiei în condiţii optime. 
            Personalul serviciului Administrativ-Gospodăresc a participat cu toată 
logistica din dotare la   buna  organizare şi desfăşurare a celor 3 tururi de scrutin ce 
au avut loc la nivelul municipiului Buzău pentru alegerile Europarlamentare şi 
Prezidenţiale, alegeri care  au avut loc în cursul lunilor mai şi noiembrie 2014, 
pentru cele 80 secţii de votare.                            
            Pe întreg parcursul anului 2014, s-a asigurat achiziţionarea la timp a 
materialelor cu caracter funcţional, a materialelor de întreţinere, precum şi a 
imprimatelor tipizate, atât în cadrul Primăriei cât şi la nivelul 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 realizat agrementarea cu ghirlande 
luminoase a tuturor cartierelor municipiului, precum şi a Parcului Crâng, unde a 
fost organizat “Orăşelul Copiilor”. 
           S-a întreţinut în mod corespunzător parcul de autovehicule, precum şi 
echipamentele de birotică ale instituţiei. 
          S-au efectuat lucrări de igienizare la un număr de 12 birouri, pentru a asigura 
salariaţilor instituţiei condiţii optime de lucru. 
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VII.  DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

Biroul Informatică 
 
Activitatea Biroul Informatică a urmărit, pe parcursul anului 2014, următoarele 

obiective generale: 

 Administrarea infrastructurii informatice a instituţiei (hardware, software şi 
comunicaţii electronice) pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
proceselor de muncă din cadrul departamentelor funcţionale ale Primăriei 
municipiului Buzău, cu asigurarea măsurilor adecvate de protecţie a datelor. 

 Administrarea site-ului oficial precum şi a serviciilor online oferite cetăţenilor, 
pentru a îmbunătăţi şi diversifica modalităţile de relaţionare a acestora cu 
instituţia. 
De asemenea, s-a avut în vedere modernizarea şi eficientizarea metodelor 

de administrare a infrastructurii informatice în mod centralizat, pe baza interfeţelor 
web ale echipamentelor. 

Infrastructura hardware:  
Reţeaua locală din cadrul Primăriei este compusă din: următoarele 

componente hardware: 

 16 servere fizice şi 4 virtuale; 

 7 switch-uri Gigabit cu 24 porturi pentru conectarea în reţeaua locală a staţiilor de lucru; 

 4 routere din care: 2centrale pentru conectarea prin VPN a celor 34 de subordonate, 1 
router pentru conexiunea VPN la reţeaua Oficiului Poştal Buzău şi a staţiilor de lucru de 
la Mall Galeria, 1 router pentru conexiunea securizată între serverul bazei de date de 
taxe din reţeaua locală şi serverul ŞNEP; 

 205 staţii de lucru desktop; 

 17 laptop-uri; 

 23 tablete ASUS, cu sistem de operare Android; 

 184 imprimante conectate la calculatoare; 

 28 imprimante conectate în reţea, din care dintre care 8 închiriate. 
În cursul anului 2014 au fost necesare intervenţii asupra unor echipamente centrale  ce 

deservesc reţeaua (rack-uri, servere, switch-uri şi routere) astfel: 

 upgrade de extindere a memoriei RAM pentru serverul Active Directory; 

 înlocuirea unui hardisk defect al unui server de aplicaţii; 

 înlocuirea bateriilor unui UPS central; 

 înlocuirea unuia din switch-urile centrale cu unul mai performant şi cu interfaţă de 
administrare. 

Din evidenţa echipamentelor rezultă că, din totalul de 205 calculatoare din 
reţea: 

 72 calculatoare au termenul de funcţionare depăşit (peste 7 ani, mai 
vechi de 2008); 

 11 calculatoare au necesitat reparaţii la una din componente; 

 34 calculatoare au fost supuse operaţiunii de upgrade (înlocuire placa 
de bază cu procesor central).  
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Totalul cheltuielilor cu reparaţiile şi upgrade-urile efectuate se ridică la 78.840 
lei.  

În cursul anului 2014 nu s-au efectuat investiţii în echipamente noi şi nici pentru 
modernizarea tehnologiei din infrastructură. Înnoirea echipamentelor s-a efectuat în cea mai 
mare parte pe baza operaţiunilor de upgrade. Doar în foarte puţine cazuri au fost cumpărate 
echipamente noi pentru înlocuirea celor defecte, şi anume  5 imprimante noi au înlocuit unele 
defecte şi perimate moral. 

Biroul informatică a îmbunătăţit metodele de administrare centralizată a infrastructurii 
hardware prin următoarele măsuri: 

 activarea/instalarea interfeţelor web pentru toate echipamentele care permit 
aceasta; 

 stabilirea de metrici şi indicatori de funcţionare care sunt monitorizaţi permanent;  

 întreţinerea cu date la zi a bazei de date de evidenţă echipamente;  

 menţinerea şi actualizarea hărţii de reţea. 
Software:  

În cursul anului 2014, Biroul informatică a luat măsurile organizatorice necesare pentru 
implementarea şi menţinerea în funcţine a procesului de management a resurselor software. 
În acest scop a fost creată şi completată baza de date de evidenţă a licenţelor software, s-a 
luat măsura inventarierii anuale a infrastructurii software, pentru a stabili necesarul sau 
surplusul de licenţe software ale instituţiei. Obiectivul urmărit este respectarea de către 
Primăria Buzău a legislaţiei române privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
(Legea nr. 8 din 1996 modificată), precum şi a celei europene şi internaţonale 
referitoare la proprietatea intelectuală care asigură protecţie prin drept de autor 
pentru operele de creaţie intelectuală, inclusiv pentru programele de calculator.  

Având în vedere faptul că în aprilie 2014 a încetat suportul Microsoft pentru sistemul de 
operare Windows XP, Biroul Informatică a început operaţiunea de migrare a software-ului de 
bază de la Windows XP către versiunile superioare (Windows 7, 8). Migrarea software-ului de 
bază trebuie realizată eşalonat, ţinând cont de caracteristicile tehnice ale staţiilor de lucru şi de 
cerinţele funcţionale ale software-ului de aplicaţii. În prezent, din totalul de 205 staţii de lucru s-
a realizat migrarea la Windows 7 doar pentru 53 calculatoare, urmând ca procesul să continue 
în ritm accelerat şi cu prioritate în cursul anului 2015, având în vedere că utilizarea de software 
fără suport tehnic din partea autorului reprezintă o ameninţare pentru securitatea şi integritatea 
datelor.  

Pentru îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii, Biroul Informatică administrează şi întreţine în 
stare de funcţionare site-ul oficial al instituţiei www.primariabuzau.ro şi portalurile conectate la 
site. În cursul anului 2014 au primit date de acces la Ghişeul electronic şi portalul de consultare 
a impozitelor şi taxelor locale încă 82 de cetăţeni, numărul total al cetăţenilor înscrişi fiind de 
292. Dintre aceştia, 88 de cetăţeni au efectuat tranzacţii online pentru achitarea impozitelor şi 
taxelor locale. Având în vedere creşterea constantă a numărului cetăţenilor care accesează 
site-ul oficial, precum şi a cererilor de acces la servicii online, Biroul Informatică are în vedere 
măsuri de modernizare a site-ului instituţiei, pentru a-l aduce la standardele actuale 
impuse atât de evoluţia internetului cât şi de dezvoltarea sistemului informatic 
integrat al primăriei. 
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2. Propuneri pentru anul 2015 
1. Perfecţionarea şi eficientizarea metodelor de administrare software şi hardware 

din instituţie, configurarea corespunzătoare a interfeţelor de administrare ale 
echipamentelor, monitorizarea constantă a indicatorilor pentru a preîntâmpina 
eventuale defecţiuni. 

2. Extinderea capacităţii de stocare a datelor pe servere – prin achiziţionarea de 
discuri hard suplimentare pentru serverele individuale şi un masiv de discuri 
suplimentar pentru storage-ul EVA 4400 din sistemul HP cu virtualizare. 

3. Implementarea unei soluţii de Backup Offsite – Soluţie pentru salvarea bazelor 
de date la un sediu distant.. 

4. Achiziţionarea de licenţe pentru upgrade al software-ului de bază către 
versiunile superioare pentru care se oferă suportul tehnic al producătorului. 

5. Modernizarea site-ului oficial www.primariabuzau.ro. 
 

Serviciul  Prelucrare Date şi Încasări 
 
Serviciul Prelucrare Date şi Încasări asigură gestionarea bazei de date 

privind obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice şi juridice din municipiul Buzău, 
colectarea impozitelor şi taxelor locale, emiterea şi eliberarea certificatelor de 
atestare fiscală privind materia impozabilă şi creanţele fiscale, precum şi 
soluţionarea sesizărilor cetăţenilor.  

Principalele acţiuni organizate la nivelul serviciului în anul 2014, au avut drept 
obiectiv final:  

1. implementarea politicii în domeniul calităţii serviciilor oferite cetăţenilor; 
2. realizarea activităţilor curente rezultate din regulamentul de oraganizare şi 

funcţionare; 
3. creşterea încasărilor şi implicit a gradului de colectare a creanţelor bugetului 

local. 
Preocupările privind îmbunătăţirea şi modernizarea activităţilor proprii s-au 

reflectat prin îndeplinirea următoarelor obiective în domeniul calităţii: câştigarea 
încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, concretizate prin 
seriozitate şi nivelul profesional ridicat al salariaţilor şi prin acordarea de informaţii 
concrete, corecte şi în conformitate cu prevederile legale. 
 Pentru atingerea acestui obiectiv, în vederea uniformizării activităţii serviciului 
şi creşterea eficienţei acestuia, au fost implementate proceduri de lucru 
standardizate bazate pe legislaţia aplicabilă în domeniul impozitelor şi taxelor 
locale şi pe legislaţia conexa: eficientizarea activităţii în relaţiile cu contribuabilii şi 
cu alte instituţii, obiectiv dus la îndeplinire prin reducerea, cât mai mult posibil, a 
timpului de emitere şi expediere a deciziilor de impunere şi de redactare a 
răspunsurilor la cererile/adresele repartizate serviciului; îmbunătăţirea permanentă 
a soft-ului existent pentru a obţine rezultate performante şi eficiente vizând 
colectarea impozitelor şi taxelor locale, cu posibilitatea adăugării unor noi module 
de lucru; actualizarea permanentă a informaţiilor afişate pe site-ului instituţiei 
privind conturile în care se încasează impozitele şi taxele locale, pentru a oferi 
posibilitatea contribuabililor de a avea acces la informaţii în timp real şi corect. 
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Prezentarea activităţilor curente desfăşurate în anul 2014 în cadrul 
serviciului: 

 emiterea a 11038 decizii de impunere pentru clădiri şi terenuri deţinute de 
către contribuabilii municipiului Buzău; 

 emiterea a 7763 decizii de impunere pentru mijloace de transport;  
 înregistrarea în evidenţă fiscală a unui număr de 11505 procese verbale de 

amenzi achitate în termen de 48 ore; 
 operarea în baza de date a 2896 bunuri scutite de impozit  pentru 

persoanele fizice şi juridice care se încadrau în prevederile legislaţiei în 
vigoare; 

 întocmirea a peste 220.000 chitanţe pentru încasarea impozitelor, taxelor 
locale şi a amenzilor, atât la casieriile deschise în cadrul instituţiei cât şi la 
sediul Direcţiei de Evidenta a Persoanelor (clădirea Galleria Mall Buzău); 

 eliberarea a 34.434 certificate de atestare fiscală;  
 emiterea unui număr de 346 decizii de impunere privind taxele de reclamă 

şi pubilcitate; 
 întocmirea răspunsurilor, în conformitate cu legislaţia fiscală, în termen de 

maxim 10 zile de la primire, la toate cererile depuse de către contribuabili, 
care au fost repartizate serviciului;  

 pentru reglementarea situaţiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a 
constatat a fi necesar, s-au întocmit borderouri de debite şi/sau scăderi; 

 prelucrarea în evidenţă informatizată a peste 500 referate privind restituirile 
şi compensările de sume, survenite în urma modificărilor efectuate la 
rolurile fiscale (înstrăinări, scutiri, sume achitate în plus, modificări ale 
suprafeţelor impozabile apărute în urma efectuării măsurătorilor cadastrale 
etc.) şi a 330 rapoarte de inspecţie fiscală la persoane juridice; 

 s-au operat, în evidenţă informatizată, transferurile de dosare ale 
mijloacelor de transport pentru contribuabilii care şi-au mutat domiciliul de 
pe raza administrativ-teritoriala a municipiului. 

Un indicator viabil al gradului de colectare a creanţelor bugetului local îl 
reprezintă încasările realizate la nivelul instituţiei. 
 Astfel, în anul 2014 veniturile înscrise în contul de execuţie încheiat la 
31.12.2014 au fost de  304.750.723 lei, din acestea 58.631.798 lei reprezentând 
venituri proprii structurate astfel: 32.817.754 lei - încasări prin ordine de plată, 
23.657.874 lei - încasări în numerar, 2.012.754 lei - prin terminale POS, 103.037 lei 
-prin oficiile poştale şi 40.379 lei –online, prin ghişeul.ro 

    În cursul lunii ianuarie 2014 au fost tipărite şi expediate către contribuabili 
peste 60.000 înştiinţări de plată, ceea ce a condus la creşterea semnificativă a 
încasărilor. 
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Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice 
 
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii  serviciului s-a avut în 

vedere creşterea continuă a competenţei, responsabilităţii şi profesionalismului 
tuturor salariaţilor, pentru a se putea crea un climat de respect faţă de contribuabili 
şi, implicit, o soluţionare cât mai rapidă a tuturor problemelor. 

Acţiunile şi obiectivele specifice  Serviciului Control, Inspecţie şi Facilităţi 
Fiscale Persoane Fizice sunt următoarele: 

- gestionează activitatea de constatare, control şi inspecţie fiscală a 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabilii persoane 
fizice : impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de 
transport, taxa folosinţă teren închiriat sau concesionat, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă 
şi publicitate, impozitul pe spectacole, redevenţe, chirii, alte taxe locale;  

-constată concordanţa datelor ce definesc titularul de rol, domiciliul, adresa 
bunului, patrimoniul din documentele fiscale, cu informaţiile din programul 
informatic, operând atunci când se impune, pe baza documentelor şi a constatărilor 
din teren modificările necesare;  

-desfăsoară activităţi de inspecţii fiscale conform planificării, în vederea 
verificării sinceritătii datelor înscrise în declaraţiile de impunere pe propria 
răspundere;  

-soluţionează cererile de compensare sau restituire de sumă privind 
persoanele fizice;  

-constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative 
tuturor contribuabililor persoane fizice, care încalcă legislaţia fiscală, pentru 
nedepunerea declaraţiilor fiscale de impunere sau depunerea acestora peste 
termen;  

-solutionează cererile privind  radierile auto prin scoaterea din evidenţa 
fiscală a mijloacelor de transport respective;  

-verifică şi soluţionează cererile pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru 
persoanele fizice conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 284 (veterani de război, deţinuţi politici, 
deportaţi, revoluţionari, persoane cu grad de handicap grav sau accentuat, 
persoane încadrate în gradul I de invaliditate);  

-verifică şi soluţionează cererile pentru acordarea scutirilor conform H.C.L. 
nr.172/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, anexa nr. 2;  

-în baza cererilor contribuabililor şi a actelor doveditoare se ocupă de 
transferarea dosarelor auto în alte localităţi şi de confirmarea de primire a 
dosarelor auto pentru contribuabilii care şi-au stabilit adresa de domiciliu în 
municipiul Buzău;  

- înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează, 
semnează carnetele şi urmăreşte încasarea impozitelor pe spectacole;   

- evidenţiază, calculează şi urmăreşte încasarea redevenţei pentru 
contractele de concesiune încheiate de primăria Buzău cu persoanele fizice; 
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-debitează şi urmăreşte încasarea impozitelor aferente acordurilor pentru 
folosirea temporară a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Buzău pentru garaje, chioşcuri, tonete, măsuţe pliante, căi de acces etc;  

-colaborează cu Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Fizice şi sprijină activitatea acestuia în vedere urmăririi şi recuperării 
debitelor;  

-răspunde de întocmirea şi încasarea facturilor pentru procesele verbale 
privind achiziţionarea cabinetelor medicale cât şi pentru terenurile care au aparţinut 
domeniului public şi care au fost înstrăinate persoanelor fizice;  

-realizează activităţi de inventariere a masei impozabile urmărind includerea 
în evidenţele fiscale a clădirilor, conform autorizaţiilor de construire, şi colaborează 
cu S.A.U.A.C.D.C., în vederea  stabilirii pe baza valorii de impunere a diferenţei de 
încasat de la solicitantul- contribuabil, ca efect al regularizării;  

-analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele locale, iar la 
cererea  contribuabililor furnizează relaţii cu privire la modul de calcul a acestora; 

- consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi alte 
probleme, în legătură cu impozitele şi taxele locale;  

-eliberează adeverinţe de rol persoanelor fizice care nu deţin documente 
(contractele de vânzare –cumpărare în original) în vederea eliberării cartilor de 
identitate de S.P.C.L.E.P .Buzău;  

-solicită informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi 
stabilirii reale a situaţiei fiscale;  

-colaborează cu alte direcţii de impozite şi taxe locale, precum şi cu alte 
instituţii publice: Poliţie, Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Registrului 
Comerţului, Judecătorie, Tribunal etc., în vederea depistării tuturor bunurilor mobile 
şi imobile urmăribile, facând toate cererile necesare pentru întocmirea  dosarului 
fiscal;  

-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Cosiliului Local, 
dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici. 

În cadrul serviciului au fost gestionate: 
- 299 roluri nominale unice pentru terenurile concesionate: 
- 290 contracte de concesiune si acte aditionale la contractele de concesiune din 
anii anteriori; 
- 9 acte aditionale la contractele de concesiune incheiate în anul fiscal 2014. 
- 320 roluri nominale unice pentru acorduri folosinţă teren: 
- 244 acorduri pentru garaje; 
- 76 acorduri pentru tonete, măsuţe, chioşcuri, căi de acces. 

Au fost depuse 7 cereri de înregistrare a biletelor de intrare la spectacole şi 
s-a efectuat şi decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole 
pentru persoanele fizice care organizează astfel de evenimente. 
 În cadrul serviciului au fost aplicate 787 amenzi de nedeclarare în termen, 
privind stabilirea impozitelor pe clădiri/terenuri/mijloace de transport, suma 
încasată fiind de 27545 lei. 
 În urma adresei transmise de Serviciul Aministrare Fond Locativ au fost 
debitate şi urmărite 719 contracte de închiriere. 
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 Au fost eliberate 1200 adeverinţe de rol persoanelor care nu deţin 
documente (contractele de vânzare- cumpărare- în original), în vederea eliberării 
cărţilor de identitate de către S.P.C.L.E.P.Buzău. 

Ca urmare a cererilor depuse de către contribuabilii persoane fizice s-au 
efectuat 660 de compensări şi restituiri. 

 Au fost analizate  10000 de roluri unde existau suprasolviri  si au fost făcute 
referate pentru efectuarea compensărilor din oficiu între diferite impozite. 

Referitor la mijloacele de transport existente în baza de date menţionăm că 
au fost  înaintate adrese Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor şi Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor, în vederea 
comunicării adreselor actuale de domiciliu sau după caz, dacă mai figurează 
înmatriculate în circulaţie vehiculele respective . În cazul în care contribuabilul are 
adresa de domiciliu în altă localitate, s-a trimis dosarul fiscal al mijlocului de 
transport la unitatea administrativ teritorială respectivă. Au fost scoase din evidenţa 
fiscală mijloacele de transport pentru care contribuabilii nu mai pot face dovada 
existenţei fizice, pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau declaratiei notariale  
- 425 de astfel de mijloace de transport. 
 Unităţile administrativ teritoriale din ţară au transmis 1437 de adrese cu 
mijloacele de transport înstrăinate în municipiul Buzău, 1117 astfel de mijloace de 
transport au fost declarate în termen de către contribuabili, 320 fiind declarate din 
oficiu. 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor ne-a transmis adrese  cu mijloacele de transport din municipiul Buzău 
care au fost radiate, fiind verificate 429 de autovehicule deţinute de persoanele 
fizice şi înstrăinate. 
 Urmarea cererilor depuse s-au transferat 144 dosare fiscale privind 
mijloacele de transport, contribuabilii având adresa de domiciliu în altă localitate. 
 Au fost emise 24 facturi privind vânzarea de terenuri ce aparţin domeniului 
public, valoarea acestor facturi fiind  de 864618 lei din care: 

- 1 factura pentru vânzare locuinţă în valoare de 8086 lei; 
- 20 facturi pentru vânzare terenuri în valoare de 792956 lei; 
- 3 facturi plată despăgubiri în valoare de 63576 lei. 

  În perioada 01.01.2014-31.12.2014 au fost emise 300 de avize de inspecţii 
fiscale, întocmindu-se 148 rapoarte de inspecţii fiscale şi 152 declaraţii fiscale 
rectificative pentru stabilirea impozitului pe clădiri/ terenuri, în cazul persoanelor 
fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Au fost încasate obligaţii  fiscale suplimentare în suma de 
182029 lei, din care: 

- 105309 lei diferenţa taxă regularizare pentru imobilele nou construite; 
- 76720 lei impozit clădiri, diferenţe constatate în urma declaraţiilor 

rectificative. 
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. 
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Controalele efectuate în anul fiscal 2014 au urmărit înregistrarea în 
evidenţele fiscale a tuturor clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport şi 
stabilirea corectă a bazei de impozitare a persoanelor fizice. Un obiectiv important 
l-a constituit verificarea dosarelor fiscale în vederea eliminării dublei impuneri. 

Scutirile acordate în conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 284,  pentru anul 2014 se prezintă 
astfel: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

În afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute  în mod expres de Legea 
nr.571/2003, în conformitate cu H.C.L. nr.170 /2011, în anul fiscal 2013 au fost 
acordate următoarele scutiri: 

 
 
 
 
 
 
 
 Au fost scăzute majorări evidenţiate la data de 31.12.2013, în sumă de 
19059 lei. De asemenea, au fost respinse 150 de cereri de scutire, deoarece nu s-
au încadrat în prevederile HCL nr. 172/2013, anexa 2. 
 În anul 2014 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. 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Categorie 
contribuabil 

Nr. 
cazuri 

Sume scăzute- LEI 

Clădiri Teren/Teren 
agricol 

Auto 

1 Persoane cu 
handicap 

1583 197042 63938 14744 

2 Veterani si 
văduve de 
veterani de 
război 

320 39268 36564/ 
7949 

5680 

3 Deţinuţi si 
deportaţi 

213 33936 13645 26020 

4 Revoluţionari, 
urmasii eroilor 
martiri 

275 55773 12038 100 

6 Clădiri monument 
istoric 

12 15060 - - 

Nr. 
crt. 

Categorie 
contribuabil 

      Nr. 
cazuri 

Sume scăzute- LEI 

Clădiri Teren Auto 

1 Scutiri 100%       221 28772 16500 - 

2 Scutiri 50%-
vehicule 
electrice 

      1 - - 435 
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Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 
 

Serviciul Control şi Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, a avut stabilit, ca 
obiectiv general, creşterea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor şi 
taxelor locale aferente persoanelor juridice. 
 MISIUNEA SERVICIULUI: 

-Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor persoane juridice 
indiferent de forma de organizare, care au obligaţia de declarare şi plată a 
impozitelor,  taxelor şi a altor sume datorate bugetului local al Municipiului Buzău, 
în conformitate cu prevederile legale. 
   OBIECTIVELE SPECIFICE SERVICIULUI: 

-Determinarea bazei reale impozabile, în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale 
aferente contribuabililor persoane juridice.  
        PRINCIPALELE COMPETENŢE ALE SERVICIULUI: 

-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. 

-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. 

-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. 
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-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. 
Rezultatele anului 2014 sunt: 
- 367  avize de inspecţie fiscală, din care 340 generale şi 27  parţiale; 
- la 2 inspecţii fiscale a fost prelungită  perioada controlului până la 

clarificarea unor aspecte sau obţinerea unor date şi informaţii; 
-la 12  inspecţii fiscale s-a solicitat amânarea. 
Astfel, s-au întocmit 333 de rapoarte fiscale şi decizii de 

modificare/nemodificare a bazei de impunere, 15 note de constatare pentru firmele 
în faliment sau insolvenţă, iar pentru 7 avize de inspecţie nu au fost gasiţi 
contribuabilii la adresa. 

Prin deciziile de impunere emise în anul 2014  s-au stabilit suplimentar 
diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 1.155.769 lei. 

Din valoarea deciziilor de impunere emise în anul 2014 s-au încasat 44.945 
lei, până la data scadentă (5 sau 20 a lunii următoare, în funcţie de data 
comunicării acestora ). Pentru diferenţa de 1.110.824  lei sume neîncasate 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 2014 s-au aplicat amenzi prin întocmirea proceselor verbale de 
contravenţie în valoare de  1.116 lei, din care s-au încasat în 48 ore (jumătate din 
minim) 558 lei. 

De asemenea, în anul 2014 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 
3712.  

OBIECTIVE  PROPUSE PENTRU ANUL 2015: 
- realizarea inspecţilor fiscale, urmărindu-se impunerea bazei reale de 

impozitare de pe raza municipiului Buzău, stabilirea şi colectarea 
obligaţiilor fiscale declarate eronat sau  nedeclarate de către contribuabili, 
precum şi constientizarea contribuabililor privind necesitatea acordării 
unei importanţe mai mari impozitelor şi taxelor locale, în sensul 
disciplinării privind declararea şi plata acestora;  

- respectarea principiilor privind administrarea impozitelor şi taxelor locale; 
- colaborarea cu alte instituţii (Oficiul Registrul Comerţului, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, Camera de Comerţ etc) privind starea 
societăţiilor comerciale; 

- îndrumarea contribuabililor care nu au depus declaraţii pentru stabilirea 
impozitului în cazul modificării valorii impozabile; 

- evitarea dublei impuneri. 
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Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Fizice 
 
Pe parcursul anului 2014, serviciul Executare, Urmărire şi Colectare Creanţe 

Fiscale Persoane Fizice a pus în prim-planul activităţii sale  continuarea şi 
perfecţionarea procesului şi procedurilor de executare silită a creanţelor fiscale 
datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice, aşa cum sunt 
reglementate acestea prin O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscală, 
republicata, în condiţii economice şi sociale similare cu cele din  ultimii 3-4 ani, 
respectiv lipsa investiţiilor importante, accentuarea şomajului, scăderea puterii 
economice a tuturor categoriilor sociale -  fenomen cu implicaţii negative şi pe plan 
local . 
        Obiectivul menţionat a fost în mare parte realizat 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  Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 
publici,  a altor acte normative cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 
locale, în general, şi recuperării creanţelor datorate bugetului local, în special.             
          Principalele acţiuni şi sarcini desfăşurate au constat în: 

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

 implementarea unui climat de lucru a cărui principală caracteristica sa 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;       

 îndeplinirea altor sarcini stabilite de conducerea instituţiei. 
         La finalul anului 2014, munca celor 10 funcţionari publici din componenţa 
serviciului a condus la atingerea în mare parte a scopurilor iniţiale, cu rezerva că nu 
s-a atins un maxim al potenţialului profesional, nici personal şi nici de grup . 
Înţelegem să ilustrăm sintetic volumul de muncă şi o parte din realizări cu cifre, 
procente etc:  

 au fost emise şi comunicate aproximativ 3.500 somaţii de plată 
contribuabililor cu restanţe la diferite categorii de impozite şi taxe locale; 
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 suma reprezentând creanţe fiscale recuperate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită a fost de 1.441.654 lei, ceea ce, comparativ cu 931.114 lei, în 
2013, reprezintă o creştere cu 49 %; 

 au fost luate în evidenţă, verificate, înregistrate şi după caz, debitate,  peste 
23.000 procese verbale de contravenţie; 

  verificarea documentaţiilor aferente şi înregistrarea unui număr de 2.650  
cereri depuse de cetăţeni pentru acordarea ajutorului de încălzire a 
locuinţelor cu gaze naturale; 

 au fost instrumentate şi finalizate 104 dosare de declarare a stării de 
insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice, cu obligaţii fiscale cumulate 
de peste 1.300.000 lei, suma ce a putut fi astfel scăzută din evidenta analitică 
curentă pe plătitori; 

 1.121 de popriri înfiinţate asupra diferitelor surse de venit (salarii, pensii, 
conturi bancare ), ceea ce comparativ cu anul 2013, reprezintă o scădere de 
452 cazuri; 

 în anul 2014 serviciului i-au fost repartizate spre analiză şi soluţionare un 
număr de 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.                   

           Pentru anul 2015, principalul obiectiv va fi reprezentat de aplicarea 
riguroasă a procedurilor de executare silită pentru recuperarea unei părţi cât mai 
importante din ceea ce înseamnă restante ale cetăţenilor municipiului Buzău faţă 
de bugetul local . 
                

 
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 Municipilui Buzău, având că  
principală atribuţie urmărirea, încasarea şi executarea silită a creanţelor bugetare 
provenite din impozite, taxe şi alte venituri pentru care este necesară începerea 
procedurii de executare silită a contribuabililor persoane juridice. 

Pe parcursul anului 2014 serviciul şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 
cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, Hotărârii 
nr. 298/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău, a Hotărârii nr. 120/2014 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
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Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău prin care 
s-a abrogat H.C.L. nr. 298/2008, alte hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale 
primarului municipiului Buzău cât şi alte acte interne ale conducerii Direcţiei 
Economice 

Colectarea prin executare silită a creanţelor bugetare ale municipiului Buzău 
precum şi ale accesoriilor acestora, respectiv majorările de întârziere s-a 
concretizat în emiterea de somaţii către debitori, însoţite de titluri executorii, într-un 
număr de aproximativ 1200. 

Pentru  recuperarea creanţelor fiscale, au fost instituite un număr de 181 
popriri bancare aupra veniturilor contribuabililor debitori, cât şi un număr de 9 
sechestre imobiliare. 

În procedura insolvenţei, serviciul a iniţiat un număr de 4 dosare pentru 
debitorii care îndeplineau cumulativ condiţiile date de Legea nr. 85/2006, iar în 
cadrul aceleaşi proceduri sau a executării silite începute de alte organe fiscale sau 
de executori judecătoreşti, serviciul a realizat aproximativ 200 de înscrieri la masa 
credală. 

Totodată, s-a asigurat reprezentarea instituţiei în instanţele judecătoreşti într-
un număr de aproximativ 30 de dosare. 

  Serviciul s-a preocupat pentru asigurarea operativă a corespondenţei care a 
însumat un număr de 2132 de cereri, sesizări, solicitări de informaţii de natură 
fiscală formulate de persoane juridice şi fizice. 

 Totodată, s-a asigurat păstrarea secretului profesional, s-a asigurat liberul 
acces la informaţiile de interes public, în limita competenţelor serviciului, s-a 
urmărit îndeaproape menţinerea colaborării cu celelalte birouri şi servicii din cadrul 
primăriei, în special cu serviciile din cadrul Direcţiei Economice şi s-a asigurat 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul serviciului. 

 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale 

 
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale reprezintă 

sectorul din cadrul Direcţiei Economice Buzău care se ocupă de crearea şi 
gestionarea identităţii şi imaginii instituţiei,  fiind direct responsabil de prestigiul 
acesteia atât în interiorul, cât şi în exteriorul instituţiei. 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt derulate, 
monitorizate şi evaluate conform procedurilor operaţionale specifice sistemului de 
management al calităţii implementat la nivelul instituţiei. 

Pe parcursul anului 2014, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionarea 
Dosarelor Fiscale a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

 a.Implementarea de noi tehnologii de comunicare şi informaţionale cu scopul 
de a îmbunătăţi calitatea serviciilor cu impact asupra cetăţeanului. 

b.Implementarea de noi tehnologii în alegerea de soluţii complete şi eficiente 
de arhivare. 

Gradul de realizare a activităţilor pe care le-am desfăşurat în anul 2014 a fost 
atins în proporţie de 100%, pentru primul obiectiv, şi 85% pentru cel de al doilea. 
Cauza nerealizării în totalitate a celui de al doilea obiectiv o reprezintă insuficienta 
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dotare a serviciului cu tehnică necesară desfăşurării activităţii în condiţii optime.  
Pentru realizarea primului obiectiv, funcţionarii din cadrul Serviciului Relaţii cu 
Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale au oferit cu promptitudine informaţiile de 
care cetăţenii au nevoie pentru reducerea timpului de soluţionare  a problemelor 
fiscale, formulând răspunsuri legale, complete şi corecte asigurându-se că acestea 
sunt  înţelese de cetăţean, îndrumă cetăţeanul către serviciile de specialitate în 
vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de 
asistenţă. 

Menţionăm că în anul 2014 au fost procesate un număr de 55.568 documente. 
Aceste documente au fost verificate, înregistrate, şi ulterior, repartizate către 
serviciile de specialitate. 

În cursul anului 2014, în timpul programului cu publicul s-au prezentat la noi 
un număr mare de cetăţeni, doar pentru a beneficia de informaţii generale de 
specialitate, serviciul având ca scop  difuzarea directă a mesajelor favorabile, 
creării unui climat de înţelegere şi simpatie din partea cetăţenilor, cu care 
interacţionăm nemijlocit. 

În continuare, vă prezentăm un tabel  cu numărul de documente înregistrate în 
anul 2014, pe diferite categorii de solicitări. 

Declaraţii impunere clădiri persoane fizice şi juridice 2549 

Declaraţii impunere teren persoane fizice şi juridice 3981 

Declaraţii scoatere din evidenţă mijloace de transport persoane fizice 
şi juridice 

7851 

Declaraţii impunere mijloace de transport persoane fizice şi juridice 5003 

Cereri eliberare certificate de atestare fiscală persoane fizice şi 
juridice 

26498 

Cereri –scutiri conform legii 571/2003 2405 

Cereri –scutiri conform hotărârilor Consiliul local 306 

Cereri compensări,restituiri sume 993 

Cereri -transfer dosare auto juridice 96 

Declaraţii alimentaţie publică 132 

Declaraţii taxă afişaj 232 

Solicitări din partea birourilor judecătoreşti  etc 3269 

Cereri adeverinţe rol 1200 

Declaraţii notariale –scoatere din evidenţă auto 423 

Diferite adrese către contribuabili - persoane fizice şi juridice 486 

Cereri transfer dosare auto fizice 144 

Funcţionarii serviciului îndeplinesc următoarele activităţi: 
-Acordă informaţii şi documente standardizate gratuit în timp operativ, asistă şi 

îndrumă completarea corectă a acestor formulare în limita competenţelor lor 
funcţionale. 

-Înregistrarea, distribuirea şi expedierea actelor şi documentelor, 
corespondenţei, precum şi evidenţa circulaţiei acestora.  

-Înregistrează corespondenţa primită sau expediată prin poştă şi fax. De 
asemenea, corespondenţa primită direct de la cetăţeni persoane fizice sau 
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reprezentând persoane juridice, precum şi cea predată direct acestora, se 
înregistrează  tot la serviciul Relaţii cu Publicul. 

-Înregistrează în ordine cronologică, în Registrul Unic de intrare/ieşire, toate 
documentele pe care le primeşte. 

-Primeşte petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) şi le 
înregistrează pe tipuri de probleme.  

-Clasifică documentele pe tipuri de probleme. 
-Verifică documentaţia depusă şi o înregistrează. 
-Eliberează un bon care conţine: număr de înregistrare, data, numele 

petentului, adresa şi telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completări 
şi nelămuriri în legătură cu cele solicitate. 

-Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei 
Economice documente înregistrate şi repartizate.  

-Primeşte şi transmite prin corespondenţă răspunsurile formulate de 
compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei.  

-Urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elab-
orate de direcţiile şi serviciile de specialitate ale Direcţiei, către cetãţeni.  

-Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de 
activitate a compartimentului. 

Serviciul  Relaţii cu Publicul şi Gestionarea Dosarelor Fiscale a făcut 
predarea către Poşta Română, Oficiul Poştal nr.1, a corespondenţei instituţiei după 
cum urmează: 

-Comparativ cu anul precedent se observă o creştere semnificativă a 
numărului de plicuri expediate. În anul 2014 au fost expediate un număr de 19201 
acte administrative către contribuabili în conformitate cu O.G. 92/2003 art.39. 

Fiecare instituţie organizează evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea 
şi valorificarea dosarelor fiscale corespunzător procedurii create în cadrul 
serviciilor, astfel încât sistemul să fie accesibil directorului, funcţionarilor şi terţilor 
interesaţi cu abilitare în domeniu. Documentele create pentru a fi arhivate   trebuie 
să  fie purtătoare de  informaţii utile în interiorul şi în exteriorul instituţiei publice. 

Arhivarea documentelor create la nivelul compartimentelor şi serviciilor din 
cadrul Direcţiei Economice Buzău şi predarea acestora la compartimentul de 
arhivă spre păstrare, contribuie la completarea Fondului Arhivistic al instituţiei şi 
asigură accesul atât al creatorilor de documente, care pot consulta dosarele ori de 
câte ori aceasta se impune, cât şi a compartimentului de arhivă pentru eliberarea 
de copii după documentele deţinute.  În anul 2014 au fost consultate un număr de 
4465 dosare şi au fost soluţionate 376 cereri de la cetăţeni privind eliberarea de 
copii după documentele arhivate. 

Între operaţiunile arhivistice efectuate asupra documentelor de o importanţa 
majoră este selecţionarea lor. Acesta  constă  în stabilirea valorii istorice sau 
practice a unităţilor arhivistice dintr-un fond, în vederea păstrării permanente a 
celor ce fac parte din Fondul Arhivelor Naţionale şi eliminarea celor lipsite de 
importanţă. 

În aprecierea importanţei documentelor se au în vedere criteriile stabilite în 
normele şi regulamentele emise de Arhivele Naţionale şi termenele de păstrare a 
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documentelor prevăzute în nomenclatorul dosarelor, acordându-se o atenţie 
deosebită celor care au, pe lângă termenul de păstrare, menţiunea “C.S.”. 

În luna noiembrie 2014 a avut loc operaţiunea de înlăturare a documentelor 
cărora termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul unităţii a expirat. 

Gradul de realizare a activităţilor pe care le-am desfăşurat în anul 2014 a fost 
atins în proporţie de 85%.  
 

Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli 
 

Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli are misiunea elaborării bugetului 
general al municipiului Buzău pe baze fundamentate economic şi legal în vederea 
utilizării acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare şi utilizare 
raţională a resurselor, astfel încât să răspundă nevoilor comunităţii locale.  În acest 
sens, serviciului îi revin următoarele atribuţii: 

a) Analiza şi centralizarea solicitărilor de credite  formulate de instituţii, 
întocmirea cererilor de deschidere a creditelor şi a notelor de fundamentare, 
depunerea pentru aprobare de către ordonatorul principal de credite  şi 
transmiterea acestora către trezorerie spre executare. 

b) Întocmirea documentaţiei necesare pentru deschiderea de credite bugetare 
pentru Primăria Buzău şi pentru celelate instituţii  finanţate integral sau parţial 
din bugetul local, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin 
bugetul general. 

c) Analiza periodică, conform legii, a execuţiei bugetare pe capitole, titluri şi 
articole de cheltuieli. 

d) Urmărirea permanentă a realizării bugetului, stabilind propuneri de măsuri 
necesare şi soluţii legale pentru bună administrare şi executare a acestuia, 
cu respectarea disciplinei financiare. 

e) Fundamentarea şi propunerea către ordonatorul principal de credite a 
documentaţiei privind  virările de credite între subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare. 

f) Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 
g) Verificarea, analiza şi centralizarea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi 

anuale  primite de la instituţiile subordonate pe care le supune spre aprobare 
ordonatorului principal de credite. 

h) Ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local repartizate. 
i) Întocmirea  proiectului bugetului general la termenul prevăzut de lege precum 

şi a contului de execuţie bugetară şi depunerea lor spre dezbatere şi 
aprobare, consiliului local. 

j) Monitorizarea  cheltuielilor  de personal la nivelul municipiului Buzău. 
k) Întocmirea situaţiilor lunare privind plăţile restante şi arieratele, în 

conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 şi 
transmiterea acestora Administraţiei Finanţelor Publice a Judeţului Buzău, 
până în data  de 6 a lunii următoare. 

În anul 2014 a fost aprobat Bugetul municipiului Buzău, în temeiul Legii 
Bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, prin Hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 
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2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, având o valoare  iniţială de 248.265 
mii lei.  

În conformitate cu : 
- Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 6 august 2014. 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2014,  publicată în Monitorul Oficial nr. 718 din 1 octombrie 
2014. 

- Ordonanţa Guvernului nr. 74 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare. 

- Hotărârea Guvernului nr.1.139/2014 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2014. 

- Ordinul  viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 2.177 din 05.11.2014 pentru repartizarea sumei de 14.900 mii 
lei bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014. 

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 2.259/2014 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea 
lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a localităţilor şi conform Programului 
"Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", au fost elaborate în perioada 
16.09.2014-29.12.2014 un număr 14  proiecte de dispoziţii ale primarului, 
şi  6  proiecte de hotărâri  supuse dezbaterii şi aprobării consiliului local în 
perioada 31.07-18.12.2014 pentru majorarea şi modificarea unor indicatori 
financiari ai bugetului  local pe anul 2014.  
La finele anului 2014 acesta înregistrează o valoare  de  311.455 mii lei. 

Evoluţia principalilor indicatori este prezentată în tabelul următor: 
 
VENITURI                                                                                                     -mii lei  
Denumire indicator Cod Program 

iniţial 
Program 
definitiv 

Creştere/ 
descreştere 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.
00 

75.934 79.208 +4% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 

11.
00 

91.197 140.132 +54% 

Venituri proprii curente 21 59.266 59.266 - 

Donaţii şi sponsorizări 37.
01 

- 60 - 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39 19 1.256 +651% 

Subvenţii de la bugetul de stat 42 3.990 23.100 +479% 

Sume primite de la Uniunea Europeană 45 17.859 8.433 -53% 

TOTAL VENITURI 21 248.265 311.455 +25% 
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CHELTUIELI                                                                                                -mii lei 
- 
Denumire indicator Cod Program 

iniţial 
Program 
definitiv 

Creştere/ 
descreştere 

Servicii publice generale 50.02 26.935 26.272 -2% 

Ordine publică 59.02 11.908 12.592 +6% 

Cheltuieli social- culturale 63.02 132.782 158.867 +20% 

 Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe 69.02 23.880 28.768 +20% 

Acţiuni economice 79.02 52.760 84.956 +61% 

TOTAL CHELTUIELI 24 248.265 311.455 +25% 

 

         Pentru îmbunătăţirea  activităţii se conturează o necesitate obiectivă de a 
moderniza şi eficientiza activitatea serviciului, aspect care se poate realiza prin 
unele acţiuni cu caracter general şi specific, după cum urmează: 
-diversificarea şi extinderea aplicaţiilor informatice şi dezvoltarea unui sistem 
informatic în vederea păstrării în condiţii corespunzătoare a documentelor pe 
suport electronic; 
- repartizarea sarcinilor în funcţie de nivelul de competenţă şi de performanţă al 
fiecărui salariat; 
- perfecţionarea continuă a personalului, prin identificarea resurselor financiare 
necesare realizării acestui scop; 
- reducerea timpului de lucru alocat activităţilor cu caracter repetitiv, prin 
standardizarea şi compatibilizarea acestor operaţiuni. 
 
 

Serviciul Financiar – Contabil 
 
Serviciul Financiar Contabil organizează şi conduce evidenţa contabilă la 

nivelul municipiului Buzău, conform Legii Contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Obiectivul principal al serviciului îl constituie desfăşurarea activităţii financiar–
contabile, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale 
economiei şi al eficienţei cheltuielilor. 

Activităţile preponderente efectuate în cadrul Serviciului Financiar-Contabil  
în perioada de referinţă au avut în vedere în principal îmbunătăţirea activităţii de 
gestionare a fondurilor publice la nivel local, fiind vizate următoarele aspecte: 

1)  Administrarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea înregistrărilor contabile 
zilnice aferente operaţiunilor de încasări şi plăţi aprobate de conducerea instituţiei, 
precum şi efectuarea altor operaţiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de 
documente justificative şi aprobate de persoanele împuternicite. 

2) Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea 
instituţiei din bugetul local pentru activitatea curentă, verificarea şi avizarea 
acestora pentru Controlul Financiar Preventiv şi efectuarea tuturor operaţiunilor de 
încasări şi plăţi cu numerar pentru activitatea de bază a instituţiei  la Trezoreria 
Buzău, cu respectarea plăţilor planificate decadal. 
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3) Întocmirea înregistrărilor contabile şi a plăţilor  pe proiecte europene – 
SMIS 7263 – reabilitare Ansamblul Conacului Alexandru Marghiloman şi SMIS 
7265 - Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Buzău. 

4) Efectuarea depunerilor sau ridicărilor de numerar de la Trezoreria Buzău, 
cu respectarea termenelor legale, a prognozelor şi a programărilor întocmite şi 
transmise decadal. 

5) Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei şi 
verificarea zilnică a documentelor de încasări şi plăţi, a documentelor justificative 
anexate precum şi a registrului de casă, pentru operaţiunile în lei. 

6) Întocmirea, verificarea şi avizarea deconturilor de cheltuieli pentru 
deplasări interne şi externe plătite din bugetul local, a listelor pentru avansuri 
concedii odihnă, a documentelor de plată a concediilor medicale etc., ori de câte ori 
apar astfel de solicitări (indemnizaţii membrii secţii votare, comisii). 

7) Întocmirea ştatelor de plată ale salariilor pentru personalul angajat al 
instituţiei, precum şi a indemnizaţiilor consilierilor locali, pentru plata  altor drepturi 
ocazionale, virarea salariilor în conturile de card deschise la bănci şi a reţinerilor 
din salarii. 

8) Calcularea şi verificarea sumelor,  întocmirea documentelor de plată 
pentru reţinerile din salarii şi celelalte obligaţii faţă de bugetul statului şi bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

9) Constituirea garanţiilor legale pentru salariaţii cu gestiune, stabilirea, 
reţinerea şi încasarea ratelor lunare şi virarea acestora în conturile de garanţii 
deschise la Raiffeisen  Bank, întocmirea documentaţiei necesare pentru eliberarea 
garanţiilor acelor salariaţi care nu mai deţin gestiune sau virarea acestora la noile 
locuri de muncă. 

10) Întocmirea lunară a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, 
debitoare şi creditoare din fişele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, 
verificarea operaţiunilor înscrise în aceste documente, introducerea lor în calculator 
şi editarea balanţei lunare de verificare, verificarea concordanţei soldurilor din fişele 
de cont cu cele din balanţele de verificare şi efectuarea eventualelor modificări. 

11) Întocmirea situaţiilor financiare  lunare,trimestriale şi anuale şi 
transmiterea  la Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli în termenele 
stabilite prin actele normative în vigoare  pentru centralizare. 

12) Întocmirea prognozei decadale, conform O.U.G. nr. 34/2009 şi O.M.F. nr. 
2281/2009. 

13) Întocmirea lunară a cererilor de recuperare a sumelor plătite  de FNUSS 
pentru concedii medicale. 

14) Lunar s-a întocmit Anexa nr. 2 – cerere de finanţare centralizatoare 
pentru cheltuielile de personal ale medicilor şi asistenţilor din cabinetele medicale 
şcolare. 

15) Întocmirea situaţiei lunare privind plăţile restante şi arieratele, 
monitorizarea cheltuielilor de personal pe funcţii şi predarea lor la Serviciul 
buget,evidenţă venituri şi cheltuieli în termenele prevăzute de lege pentru 
centralizare. 
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16) Întocmirea raportărilor  lunare  către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor publice Buzău în  termenul prevăzut de lege:  Declaraţia 112 - 
declaraţie privind obligaţiile de plată  a contribuţiilor sociale,impozitul pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, declaraţia 100 privind impozitul din 
alte surse la  bugetul de stat consolidat. 

17) Întocmirea anuală a fişelor fiscale (FF 1 şi FF 2), predarea unui exemplar 
acelor persoane care au realizat venituri de naturã salarială în cadrul Municipiului 
Buzău şi înaintarea unui exemplar (originalul) la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor publice Buzău în  termenul prevăzut de lege. 

18) Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operaţiunile de 
încasări şi plăţi care produc modificări în cadrul patrimoniului instituţiei, conform 
dispoziţiei emise de ordonatorul de credite. 

19) Continuarea procesului de implementare, îmbunătăţire, instruire şi 
aplicare a programelor informatice, crearea bazei de date în vederea realizării 
tuturor lucrărilor financiar – contabile, inclusiv a dărilor de seamă contabile proprii. 

20) Întocmirea ordinelor de plată şi a ordonanţărilor pentru toate operaţiunile 
de plăţi desfăşurate în cadrul serviciului pentru care în prealabil au fost întocmite 
propuneri de angajare şi angajamente individuale, vizarea acestora pentru CFPP. 

21) Evidenţa mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi domeniului  
privat al Municipiului Buzău. 

22) Evidenţa furnizorilor aferenţi activităţii curente şi a furnizorilor aferenţi 
investiţiilor finanţate din bugetul local. 

23) Evidenţa obiectelor de inventar şi a materialelor finanţate din bugetul 
local. 

24) Evidenţa garanţiilor de bună execuţie în conturile în afara bilanţului pentru 
garanţiile constituite prin scrisori de garanţie bancară precum şi prin reţineri din 
facturile emise de furnizori. 

25)Întocmirea, la cerere, a tuturor situaţiilor cerute de conducerea unităţii, a 
organelor de control etc. 

26) Rezolvarea corespondenţei specifice Serviciului Financiar-Contabil (în 
perioada de raportare, salariaţii serviciului financiar au executat şi alte sarcini de 
serviciu încredinţate de şeful ierarhic superior sau de conducerea instituţiei). 

27)Îndosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, 
balanţelor  de verificare şi a altor documente financiar contabile în vederea predării 
la arhivă. 

În anul 2014, veniturile bugetare au fost destinate cheltuielilor care, după 
natură economică, se prezintă astfel:                                 
  mii lei 

INDICATORI BUGET 
DEFINITIV 

PLĂTI  
EFECTUATE 

Cheltuieli de personal 27.136 27.135 

Cheltuieli bunuri şi servicii 66.952 66.632 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.515 1.511 

Subvenţii 50.834 50.510 
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Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

2.328 2.303 

Alte transferuri 4.114 4.113 

Proiecte cu finanţare din fd.externe 
nerambursabile 

9.520 7.793 

Asistenţă socială 18 10 

Alte cheltuieli 1.000 825 

Cheltuieli de capital 9.791 9.619 

Rambursări de credite 12.204 12.202 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 



 

 

 
78   

VIII. DIRECŢIA    POLIŢIEI   LOCALE 
   
 Poliţia Locală  Buzău îşi desfăşoară  activitatea în interesul comunităţii locale, 
având ca scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi  libertăţilor 
fundamentale ale persoanei, a proprietăţilor private şi publice, prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor în domeniile ordinei şi liniştii publice, paza obiectivelor, 
circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia 
mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, dispecerat monitorizare şi 
alte domenii stabilite prin lege, cu respectarea principiilor imparţialităţii, 
nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii. 

Poliţia Locală Buzău este organizată ca direcţie, fără personalitate juridică, în 
cadrul Primăriei Municipiului Buzău, sub conducerea directă a Primarului, a fost 
înfiinţată, prin H.C.L nr.2 din 27.01.2011 şi funcţionează în conformitate cu Legea 
155/2010 – privind poliţia locală şi a H.G. 1332/2010 – privind Regulamentul cadru 
de organizare şi funcţionare. Organigramă Poliţiei Locale cuprinde un număr total 
de 481 de funcţii, din care: 150 funcţii publice şi 331 funcţii contractuale de 
execuţie.  

 În anul 2014 s-a continuat cooperarea cu Poliţia Municipiului Buzău, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,  dar 
şi cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Buzău.  

Activitatea Poliţiei Locale, alături de activitatea altor structuri ale 
administraţiei publice locale din Municipiului Buzău a avut în vedere, cu prioritate, 
asigurarea cadrului adecvat pentru furnizarea unor servicii publice de calitate în 
interesul locuitorilor municipiului, aplicarea legii în mod corect şi ferm, având în faţă 
o problematică foarte diversă. Pe  teritoriul municipiului sunt amplasate şi 
funcţionează un număr foarte mare de instituţii publice, agenţi economici, 
aşezăminte culturale şi de cult, dar există şi zone în care, în mod frecvent, se 
produc aglomerări de persoane.  

În perioada analizată, Poliţia Locală Buzău a organizat şi executat, potrivit 
atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii 155/2010, activităţi, acţiuni 
şi misiuni materializate în încheierea a 3103  procese-verbale de contravenţie,  
valoarea totală a amenzilor fiind de 504 079 lei.  

 Asigurarea unui climat de ordine  şi linişte publică în zonele şi locurile 
stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Buzău 
nr.5702/26.03.2014, pe măsura resurselor umane disponibile, a fost principala 
misiune a Poliţiei Locale, în acest mod combătându-se ferm faptele de încălcare a 
normelor legale privitoare la securitatea şi liniştea cetăţenilor.  

În baza Planului de măsuri 11572/14.06.2013 - 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, în sistem integrat, au asigurat 
creşterea siguranţei elevilor, a cadrelor didactice şi combaterea infracţionalităţii 
stradale.  

De asemenea, a fost încheiat un Protocol de cooperare nr. 
11330/11.06.2013 – pentru executarea unor misiuni de menţinere a ordinii şi 
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siguranţei publice, respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice pe raza 
municipiului Buzău şi diminuarea riscului rutier, asigurarea accesului la bazele de 
date  ale poliţiei romane, precum şi asigurarea accesului la imaginile înregistrate  
pe raza municipiului Buzău de sistemele de supraveghere video public pentru IPJ 
Buzău. 

Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, în intervalul de 
referinţă, poliţiştii locali au acţionat conform prevederilor Legii nr.61/1991R, 
aplicând un număr de 695 sancţiuni contravenţionale, din care 144 avertismente, în 
valoare totală de 137050 lei, pentru săvârşirea unor acte de tulburare a 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 siguranţei publice.  

În vederea stabilirii şi sancţionării 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 701 sancţiuni 
contravenţionale, din care 178 avertismente, în valoare totală de 114 788 lei. 

Privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în baza OG 
55/2001, au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni, din care  5 avertismente. 

Urmare a activităţilor înfăptuite în perioada supusă analizei au fost 
constatate un număr de 31 fapte de natura penală, din care: 6 la sesizarea 
cetăţenilor şi 25 în care autorii au fost prinşi în flagrant delict şi, ulterior, predaţi 
organelor de poliţie pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor.  

Au fost legitimate 9235 persoane, avertizate verbal 3640, au fost controlate 
286 de bagaje, aplanate 136 stări conflictuale, în cele mai multe cazuri create pe 
fondul consumului de alcool, în stradă, în familie sau în mijloace de transport în 
comun. 

Cu prilejul activităţilor de patrulare au fost depistaţi 37 de minori lipsiţi de 
supraveghere, care au fost încredinţaţi familiilor. Au fost prinşi 5 urmăriţi naţional 
care se sustrăgeau urmăririi penale, dispăruţi de la domiciliu sau care posedau 
mandate de executare a pedepsei. 

Au fost executate 123 de acţiuni şi măsuri de ordine, cu prilejul unor 
activităţi cultural sportive şi religioase.  

Dispeceratul a reuşit, prin buna pregătire  profesională a agenţilor locali, să 
acţioneze 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 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 luna august a fost încheiat Protocolul  privind accesul Poliţiei Locale a 
municipiului Buzău la Baze de Date ale Ministerului Afacerilor Interne (Evidenţa 
informatică a persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute – “Urmăriţi”, 
Evidenţa informatică a furturilor  de autovehicule săvârşite în România - “Furt 
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auto”, Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate şi Registrul naţional de evidenţă a persoanelor 

Din anul 2012 funcţionează Dispeceratul de Supraveghere şi Monitorizare 
Video, în scopul creşterii siguranţei cetăţeanului şi prevenirii criminalităţii. 
Supravegherea se realizează prin 163 camere, din care: 98 sunt fixe şi 65 mobile. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal (imagine, nr. de înmatriculare auto) se 
face strict în condiţiile Legii 677/2001. Se pot disemina date organelor din MAI, 
Ministerul Public, ori instanţelor de judecată. 

În domeniul activităţii comerciale s-a acţionat şi s-au urmărit următoarele 
aspecte: 

-existenţa regulamentului şi a autorizaţiei de funcţionare, la pieţele din 
municipiul Buzău; 

-existenţa documentelor de înfiinţare 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 sau privat al municipiului Buzău şi 
respectarea domeniului de activitate aprobat prin certificatul de urbanism şi 
autorizaţia de construire; 

-comercializarea 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. 
La controalele efectuate s-au constatat următoarele nereguli: 
-comercializarea de produse alimentare (lapte, ouă) în afara spaţiilor 

destinate acestui scop; 
-funcţionarea unor unităţi de alimentaţie publică fără a deţine autorizaţie 

eliberată în condiţiile legii de către Primăria Buzău; 
-comercializarea de produse agroalimentare fără aparatele de măsură 

(cântare) vizibile, clare pentru cumpărători. 
Pentru neregulile constatate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale astfel: 
-în baza H.C.L.18/2008, art.1, lit.t, s-au aplicat 53 sancţiuni 

contravenţionale, din care 17 avertismente, în valoare de 3875 lei. 
  În domeniul protecţiei mediului am 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 ale altor instituţii publice de interes local; 
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-  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 
persoane fizice sau juridice, potrivit legii; 

- verificarea ridicării deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de 
salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 

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

Au fost constatate şi aplicate un număr de 23 sancţiuni, cf. H.C.L.18/2008, 
art.1, lit.d, în valoare de 11 500 lei. 

În domeniul disciplinei în construcţii am acţionat pentru: 
 - 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/ dinamitare a 
construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public său privat al municipiului 
Buzău ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
sau ale 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 174 petiţii. Conform 
Legii nr.50/1991 s-au aplicat  50 sancţiuni, în valoare totală de 67.000 lei şi 
cf.H.C.L.18/2008 s-a aplicat o sancţiune în valoare de 125 lei. Totodată, au fost 
verificate un nr. de 274 autorizaţii de construire,  în unele situaţii au fost luate 
măsuri complementare de desfiinţare a contrucţiilor provizorii: a gardurilor - 20, 
modificarea ilegală a spaţiilor verzi şi aducerea acestora la starea iniţială – 3, 
garaje – 3, magazii – 11 şi împrejmuiri - 3.  

  În domeniul disciplinei rutiere s-a acţionat pentru pregătirea de specialitate 
a agenţilor nominalizaţi să desfăşoare aceste activităţi şi promovarea în rândul 
cetăţenilor a unei imagini corespunzătoare, aşa încât aceştia să înţeleagă scopul 
noilor prerogative ale poliţiştilor locali.  

Pentru anul 2014 a fost încheiat un Plan de măsuri cu Poliţia Municipiului 
Buzău – Serviciul Disciplină Rutieră nr.16055/04.09.2014, pe linia combaterii 
opririlor/staţionarilor neregulamentare, dar şi a staţionarii autoturismelor expuse 
spre vânzare pe domeniul public al municipiului Buzău. 

Cu toate eforturile depuse până în prezent pe linia asigurării unor conditi 
optime de rulare şi staţionare, creşterea parcului auto din  municipiu, cât şi fluenţa 
tot mai mare a celor aflaţi în tranzit, menţine în anumite zone starea de aglomerare 
şi blocare a căilor de acces. 
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Au fost constatate şi aplicate un număr de 1324 contravenţii, din care 410 
avertismente, pentru încălcarea normelor de oprire, staţionare şi parcare a 
autovehiculelor, în conformitatea cu OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, în valoare totală de 158 880 lei 

Astfel, pentru opriri neregulamentare au fost aplicate 782 sancţiuni 
contravenţionale, din care 237 avertismente, conform art. 142 din OUG 195/2002, 
pentru staţionari neregulamentare au fost aplicate 84 sancţiuni contravenţionale, 
din care 16 avertismente, în conformitate cu art. 143 din OUG 195/2002,  
implementându-se totodată şi punctele de penalizare stabilite prin art. 108 din 
OUG 195/2002. 

Pentru accesul interzis şi masa maximă admisă pe unele sectoare de drum, 
au fost aplicate 96 sancţiuni contravenţionale, din care 31 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 362 sancţiuni 
contravenţionale, din care 126 avertismente.  

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

Pentru ocuparea locurilor din parcările publice cu plata, fără 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 296 sancţiuni contravenţionale conform art.3, lit. p din HCL 
18/2008. 

Pentru expunerea autoturismelor pe domeniul public al municipiului, în 
scopul înstrăinării, au fost aplicate 610 sancţiuni contravenţionale, conform art. 3 lit. 
l1, din HCL 18/2008. 

Pentru curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice au fost 
aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, conform art. 3, lit l, din HCL 18/2008. 

Pentru blocarea accesului la aleile blocurilor de locuinţe, a celor din jurul 
acestora sau la platformele gospodăreşti au fost aplicate 83 sancţiuni 
contravenţionale, conform art.3, lit. j, din HCL 18/02008. 

Pentru parcarea (staţionarea) pe domeniul public său privat al municipiului a 
vehiculelor de transport marfa şi persoane în alte locuri decât sediul agenţilor 
economici sau parcările publice cu plata, au fost aplicate 139 sancţiuni, conform 
art.3, lit.o, din HCL 18/2008. 

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

   În domeniul evidenţei persoanei s-a acţionat pentru: 
- cooperarea cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea 

acestora, a unor date cu caracter personal; 
- nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, inclusiv privind obligaţiile pe care le au persoanele 



 

 

 
83   

prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

- cooperarea cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
pentru punerea în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate expirate şi a 
minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

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 52  de obiective, distribuite  pe  tot teritoriul administrativ al municipiului, 
având în derulare 54 de contracte. 

Poliţia Locală, prin Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţa Unităţi Şcolare 
asigura paza la 43 de instituţii de învăţământ din municipiu, din care: 16 grădiniţe, 
13 şcoli generale şi 14 licee. 

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 328 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 26361 lei. 

Totodată, asigurăm paza şi securitatea  instituţiilor  publice de pe raza 
municipiului, în general la cele care aparţin de  Primăria Municipiului şi de Consiliul 
Local al Municipiului Buzău.  
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IX. SERVICII, BIROURI şi COMPARTIMENTE SUB DIRECTA 
ÎNDRUMARE A PRIMARULUI 

 
 
Serviciul  Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională 
 
Acţiunile şi activităţile desfăşurate de funcţionarii publici din cadrul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, având în 
prim plan dezvoltarea abilităţilor de organizare, planificare, prognoză, conducere, 
decizie, control şi evaluare, în vederea îndeplinirii activităţilor ce le revin pentru 
aplicarea şi executarea a actelor normative specifice au vizat cu predilecţie 
următoarele: 

-Disponibilitatea departamentului pentru soluţionarea şi gestionarea, în 
numele şi în interesul comunităţii buzoiene a activităţilor publice, sociale, culturale 
şi educaţionale, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin programele aprobate 
în anul 2014, a impus o temeinică şi riguroasă analiză a necesarului de resurse 
umane pentru acoperirea eficientă cu personal a tuturor compartimentelor 
funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, dar şi a pentru serviciile 
publice din subordinea consiliului local municipal, în limita cheltuielilor de personal, 
aprobate prin bugetul local consolidat, cu rectificările ulterioare. 

Adoptarea structurii organizatorice, a numărului de personal şi a statului de 
funcţii s-a realizat prin Hotărârea nr.36/2014 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, precum şi prin Planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014, care au 
avut ca fundamente juridic: Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 206/2014 al ministrului finanţelor 
publice privind revizuirea numărului de locuitori prevăzuţi în tabelul nr. 2 al 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi Hotărârea 
nr.2/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea bugetului 
general consolidat al municipiului Buzău pe anul 2014. Proiectul acestei hotărâri a 
avut avizul nr.3.493/2014 al Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău privind stabilirea 
numărului maxim de posturi la nivelul Primăriei municipiului Buzău şi mai ales 
avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin care se avizează funcţiile 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău. 

În anul 2014, numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău a fost de 789 posturi, din care 415 funcţii publice care, la rândul 
lor, au însemnat 38 funcţii publice de conducere şi 377 funcţii publice de execuţie, 
restul însemnând 374 funcţii (posturi) contractuale, din care una de conducere. 
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În cursul anului 2014 am desfăşurat activităţi de selecţie şi recrutare pentru 
ocuparea a 20 de posturi – personal contractual în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale 
Buzău. 

Pe perioada la care se referă raportul, mobilitatea personalului s-a 
concretizat în: 12 cazuri de încetare a raporturilor de serviciu sau a contractelor 
individuale de muncă (8 pensionări pentru limită de vârstă, 1 pentru motive 
medicale); 36 de suspendări ale raporturilor de serviciu sau contractelor individuale 
de muncă pentru creştere-îngrijire copil şi din motive personale, un funcţionar 
public ne-a fost redistribuit de A.N.F.P., iar în 3 cazuri a fost reluată activitatea 
după suspendare. 

Îndrumarea activităţilor specifice de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale a condus la colectarea, centralizarea şi arhivarea în dosarele 
profesionale şi personale a celor 415 rapoarte de evaluare, pentru tot atâţia 
funcţionari publici (38 funcţii publice de conducere şi 377 funcţii publice de 
execuţie), precum şi a celor 374 fişe de evaluare, pentru contractualii bugetari. 
Calificativele acordate au fost în proporţie covârşitoare de FOARTE BINE. A existat 
un calificativ SATISFĂCĂTOR şi unul NESATISFĂCĂTOR. 

Au fost organizate examene pentru promovarea în clasă, grad profesional şi 
trepte salariale ale funcţionarlor publici/contractualilor bugetari care au îndeplinit 
condiţiile de vechime şi de evaluare ale performanţelor profesionale. 56 de 
funcţionari publici au fost promovaţi în grade profesionale, 114 contractuali bugetari 
au promovat în trepte superioare de salarizare, iar cei 2 funcţionari 
publici/contractuali bugetari absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior 
acreditate, care au promovat examenul organizat cu avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, au fost promovaţi în clasă. 

Am manifestat preocupări constante pentru asigurarea condiţiilor optime 
formării profesionale, perfecţionării şi specializării eficiente a personalului, urmărind 
satisfacerea nevoilor de dezvoltare instituţională. Contabilizăm, la finele anului 
2014, 123 cursuri de perfecţionare absolvite, dar şi 65 de absolvenţi cu atestat ai 
Cursurilor de formare iniţială în cadrul şcolilor M.A.I. a poliţiştilor locali din serviciile 
de ordine publică şi disciplină rutieră, precum şi 46 absolvenţi ai cursurilor de 
calificare profesională agent de securitate – personal contractual din Serviciul Pază 
Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi Şcolare. A fost pus un accent deosebit pe studiul 
individual sub controlul şi îndrumarea şefilor structurilor funcţionale. 8 funcţionari 
publici şi contractuali bugetari şi-au continuat studiile superioare, două fiind 
finalizate cu diplome de licenţă. 

Au fost luate măsuri pentru asigurarea unei stări de sănătate 
corespunzătoare. În timpul anului s-a efectuat controlul medical anual prin Centrul 
medical specializat în medicina muncii contractat, cu efectuarea şi a vaccinării 
antigripale. Cu toate acestea, la sfârşitul anului 2014 s-au înregistrat 6.744 zile de 
concediu medical (pre şi postnatal, de risc maternal sau pentru diverse afecţiuni), 
cu o medie de 7,84 zile concediu medical pe angajat şi o creştere de 439 zile de 
concediu medical faţă de anul trecut. 
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Starea şi practica disciplinară a fost foarte bună, doar doi funcţionari publici 
făcând obiectul a două cazuri cu care a fost sesizată comisia de disciplină, 
finalizate cu o retragere a cererii şi o clasare. 

În scopul rezolvării unor situaţii stringente, s-au efectuat 61.619 ore 
suplimentare, din care au fost recuperate cu timp liber 41.289 ore. Numărul mare 
de ore suplimentare a fost determinat de lipsa de personal de la Direcţia de Poliţie 
Locală şi de numărul mare de obiective cărora a trebuit să i se asigure paza, 
precum şi datorită altor misiuni obligatorii la nivelul municipiului. Au rămas 
neacoperite cu timp liber 20.334 ore suplimentare. 

Funcţionari publici cu funcţii de conducere şi de execuţie cu gradul superior 
au îndrumat stagii de practică pentru 106 studenţi şi masteranzi, organizând 
sesiuni de analize finalizate cu acordatea notelor şi calificativelor concretizate în 
adeverinţe  şi caiete de stagiu pentru fiecare practicant. 

Pe parcursul anului 2014 au fost elibrate 4.148 adeverinţe pentru angajaţii 
proprii, acoperind diverse nevoi ale acestora. 

În 91 de cazuri vizând cooperarea interinstituţională, am relaţionat cu 
autorităţi şi instituţii publice locale şi centrale, precum şi cu diverse organizaţii 
neguvernamentale specializate în activităţi diverse.  

O activitate de mare importanţă desfăşurată de serviciu a fost cooperarea şi 
conlucrarea/colaborarea interinstituţională: 

1. ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şi în anul 2014, în municipiul nostru, învăţământul a constituit o prioritate 

fiind orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi 
capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale, competenţe şi abilităţi de utilitate 
directă, în profesie şi în societate, având asumată misiunea de formare, prin 
educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, 
derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din 
funcţionarea în contextul globalizării, de generare sustenabilă a unei resurse 
umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea 
actuală şi viitoare. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea 
liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii 
autonome şi în asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru 
angajare pe piaţa muncii. 

A fost aprobată, potrivit  prevederilor  art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2)  din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi  
ale art. 23, alin. (1) din Ordinul nr. 5.454/2013 al ministrului educaţiei naţionale 
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar  pentru anul şcolar 2014 – 2015 şi pe baza avizului conform nr. 
10.571/2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, reţeaua unităţilor de 
învăţământ de stat şi particular  pentru anul şcolar 2014 – 2015.  

Au fost desemnaţi reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie 
şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate 
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juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău aşa cum 
prevede art. 96 alin. (1)  din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi art. 11,  alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. 

       Au continuat activităţile specifice pentru implementarea Proiectului strategic 
„Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele 
pieţei muncii la nivelul judeţului Buzău”  în vederea corelării ofertei de formare din 
cadrul Învăţământului Profesional şi Tehnic (IPT) cu cererea pieţei muncii (CPM), 
în scopul creşterii ocupării şi asigurării coeziunii economice şi sociale, în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a judeţului Buzău, Inspectoratului şcolar al Judeţului Buzău şi partenerilor 
sociali din cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
(CLDPS). 

Pentru recunoaşterea, promovarea valorii şi stimularea elevilor şi a 
profesorilor care i-au pregătit s-a efectuat  premierea pentru rezultatele deosebite 
obţinute la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare derulate în 
perioada 2013-2014, suma alocată fiind de 75.000 lei. 
            În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi cu Colegiul 
Economic a fost organizat Concursul interjudeţean de matematică şi contabilitate 
„MAT + CONT”, concurs la care au participat elevi din judeţele Prahova, Brăila, 
Galaţi, Vrancea şi Buzău.  

        În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi cu  Grupul Şcolar 
Industrial „Grigore C. Moisil” Buzău a fost organizat  Concursul Judeţean „Today a 
project, tomorrow the future” adresat elevilor liceelor tehnice şi vocaţionale. 
Concursul s-a desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial „Grigore C. Moisil” Buzău  şi a 
constituit un bun prilej de a stimula interesul şi preocuparea elevilor pentru 
comunicarea proiectrelor tehnice în limba engleză, activitate ce îi va pregăti ca 
viitori specialişti ce vor face parte din proiecte transnaţionale. 

2. CULTURA 
Populaţia municipiului este implicată activ în parteneriate destinate dezvoltării 

durabile, constituie vocea oraşului, care se face auzită prin participare civică 
susţinută, prin implicare activă în viaţa comunităţii, în beneficiul tuturor. 

Patrimoniul natural al oraşului, care oferă spaţii şi activităţi de petrecere a 
timpului liber este şi va fi prezervat şi valorificat durabil prin grija şi respectul 
membrilor comunităţii. Valoarea acestuia va căpăta noi dimensiuni şi va constitui 
distincţia în comparaţie cu alte oraşe ale României. 

Instituţii culturale puternice ale Buzăului (un viitor centru cultural, casa de 
cultură, teatrul, ansambluri folclorice) vor purta mereu mesajul buzoian în ţară şi 
peste hotare, reflectând imaginea oraşului în întreaga lume.  

Persoanele fizice autorizate, persoanele juridice de drept public şi persoanele 
juridice fără scop patrimonial asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, române 
sau străine, care au desfăşurat programe/proiecte/activităţi culturale şi au participat 
cu oferte culturale la procedura de selecţie pentru atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă, în condiţiile prevăzute în   O. G. nr. 51/1998 (actualizată) 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
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culturale, au avut alocate potrivit anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 2./30.01.2014 
următoarele fonduri:                  
1. Persoane juridice de drept public:                                       75.000 lei                                                                                              
2. Persoane juridice de drept privat:                                      200.000 lei                                                                                          
3. Persoane fizice:                                                              5.000 lei                                                                                                             
4. Fond pentru finanţarea programelor prioritare (2-8%):                           20.000 lei. 

În urma evaluării proiectelor eligibile, potrivit criteriilor specifice stabilite şi 
algoritmului de calcul au fost obţinute punctaje în baza cărora au fost alocate 
sumele necesare organizării următoarelor acţiuni: 
            1)- Zilele Buzăului, ediţia a X-a 
            2) –Aniversarea  victoriei  Revoluţiei din decembrie 1989 
            3) –Ziua Naţională a României  
            4) – Ziua Naţională a Tineretului – 2 Mai         
            5) – Valentine’s Day 
            6) – Spectacolul Verii 
            7) – Ziua Copilului -1Iunie 
            8) – Ziua Tuturor Sfinţilor – Halooween 
            9) – Sărbători de Crăciun şi Anul Nou. 

În cadrul programului „Biblioteca scriitorilor buzoieni” au fost editate şi tipărite 
creaţii ale scriitorilor buzoieni. 

În baza Legii nr 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local au fost acordate 
finanţări nerambursabile proiectelor propuse de următoarele persoane fizice:   

Nr 
crt 

 
Persoana fizică 

Suma  
aprobată 
-lei- 

1 Petcu Alexandru 2.800 

2 Tudorache Mihaela Mani 2.800 

3 Bârsan Teodora 2.800 

4 Baboi Constantin Marian 2.800 

5 Dumitrescu Lucia Carmen 2.800 

 
 
 3. RECREERE ŞI SPORT 

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 decembrie, ianuarie şi februarie, 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 cu un balon de ultimă generaţie, în sistem organizat, în 
cadrul bazei sportive moderne, iar cu SC Robinio Events SRL, pentru un program 
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de recreere şi joacă destinat preşcolarilor, în sistem organizat, în cadrul bazei 
sportive moderne, sub îndrumarea şi urmărirea unor antrenori de specialitate. 

Au fost finanţate, din fonduri publice, proiectele întocmite în scopul 
implementării programelor sportive de utilitate publică: "Promovarea sportului de 
performanţă", "Sportul pentru toţi" şi "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei 
materiale sportive". 
          Scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică finanţate sunt: 

- Programul "Promovarea sportului de performanţă" Scop: valorificarea 
aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie 
care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi 
internaţionale, obţinerea victoriei. Obiective: 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" Scop: menţinerea unei bune stări de 
sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi 
organizatoric favorizant. Obiective: 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. 

- Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale 
sportive"  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 său privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale. Obiective: întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru 
asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive; dezvoltarea 
bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi baze sportive 
pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive. 

Astfel, comisia pentru evaluarea proiectelor şi atribuire a contractelor privind 
finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău, alocată pentru 
activităţi nonprofit de interes local, constituită prin Dispoziţia nr. 286/19.05.2007  a 
aprobat finanţarea proiectelor următoarelor persoane juridice de drept privat fără 
scop lucrativ care au propus proiecte în buzoiene: 

 
Finanţări nerambursabile ale proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 

ale asociaţiilor sportive pe ramură de sport:     
    
 

Nr. Structura  sportivă Suma  
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crt. aprobată 
-lei- 

1 C S Voinţa 30.000 

2 C S Rugby Club 22.000 

3 CS Atletic  14.500 

4 CS Dacia 15.000 

5 CS Motostar 15.500 

6 CS RER 9.000 

7 CS B P Haşdeu 24.000 

8 CS Chimia 21.500 

9 CS Luceafărul 21.500 

10 Clubul Sportiv Real 2008 19.500 

11 Asociaţia judeţeană de tenis de masă 39.000 

12 CS Miandra 2008 9.500 

13 CS Ten Club Tenis 20.000 

14 
CS Viitorul 2010, din care: 

- Liga I fotbal feminin 
- C.N. juniori şi copii 

 
34.000 

15  CS Hochei „Ice Magic” 24.000 

16 
Asociaţia Club Sportiv Pheonix, din care: 
         - Şahul – sportul minţii 
         - Şahul – un univers în 64 de pătrăţele 

 
6.000 

17 C S Handbal Club Buzău 2012 37.000 

18 Clubul Sportiv Avicola 12.000 

19 Club Sportiv Galaxy 2009 7.000 

20 Asociaţia Clubul Sportiv Shin - Do 6.000 

21 Clubul Sportiv Tennis Aş 10.000 

       Au fost alocate pentru programele / proiectele organizate în 
colaborare/parteneriat cu persoane juridice de drept public, următoarele sume: 
        a)- Clubul Sportiv Municipal – 150. 000 lei; 
        b)- Clubul Sportiv Palatul Copiilor – 15.000 lei; 
        c)- L.P.S. “Iolanda Balaş Söter” – 50.000 lei; 
        d)- Clubul Sportiv Şcolar – 15.000 lei; 
        e)- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău - 200.000 lei. 
          Structurile sportive asociate au avut alocate următoarele sume: 
               - Asociaţia sportivă “Fotbal Club Gloria” Buzău – 1.490.000 lei; 
               - Asociaţia sportivă “Handbal  Municipal” Buzău” – 300.000 lei; 
               - Clubul Sportiv “Rugby Club Stejarul“ Buzău – 100.000 lei; 
               - Clubul de volei „Dacia” Buzău – 150.000 lei. 
 4. RELIGIE 

În anul 2014 a fost alocată pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor 
cultelor religioase recunoscute conform legii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 



 

 

 
91   

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr. 1.470/ 2002, actualizată privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, suma de 
700.000 lei. 

Din această sumă s-a alocat 100.000 lei  pentru organizarea manifestărilor 
religios- culturale dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care au avut loc în cadrul 
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.   

 
 
Compartiment Audit Public Intern 
 
Compartimentul Audit Public Intern se află în subordinea directă a Primarului 

municipiului Buzău şi, conform organigramei aprobată prin Hotărârea nr. 36 
adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău în şedinţa din 27 martie 2014, are 
stabilite două posturi, din care doar unul este ocupat.   
           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 

9001:2008. 
1.  Audit public intern 
Compartimentul Audit Public Intern are în sfera de competenţă entităţile 

aflate în subordonare şi sub autoritate, astfel : 
-în subordonare, următoarele entităţi: 
 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; 
         -sub autoritate, următoarele entităţi : 

 9 agenţi economici: - Regia autonomă municipală “RAM”, S.C. Prest 
Com 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.- 
99.69%, S.C. Ecogen Energy S.A.- 5.10% şi S.C. Rer Ecologic Service S.A.- 
6.90%. In toate documentele se va face vorbire numai de cei 7 agenţi economici cu 
capital integral sau majoritar de stat, ceilalţi 2 nu intră în sfera auditului municipiului 
Buzău.  

 39 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, conform Hotărârii nr. 
137 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa ordinară din 29 
septembrie 2011. 
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           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, care au compartimente cu câte un post, celelalte nu au 
organizate compartimente de audit intern şi nu au încheiat nici contracte de 
prestări servicii cu persoane fizice sau juridice. 
          Numărul de entităţi subordonate - 6, numărul de entităţi aflate în coordonare 
– 0, numărul de entităţi aflate sub autoritate - 46, numărul total de compartimente 
de audit intern constituite la nivelul instituţiei şi la nivelul fiecărei categorii de entităţi 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate – 3.          

Forma de organizare actuală a Compartimentului Audit Public Intern în raport 
cu dimensiunea şi complexitatea sferei auditabile nu satisface nevoia de audit, însă 
nu s-au găsit soluţii de creare şi bugetare pentru alte posturi decât cele existente.   

Normele metodologice proprii privind exercitarea auditului intern au fost 
elaborate  de toate cele 3 entităţi cu compartimente de audit intern în anii 
precedenţi şi au fost avizate cu rezervă de Primarul Municipiului Buzău, prin 
adresa nr. 9368/2014 pentru  S.C. Compania de Apă S.A. Buzău şi prin adresa  nr. 
9516/2014 pentru Regia autonomă municipală “RAM” Buzău şi de către D.G.F.P. 
Buzău, prin adresa nr. 573/2014. Acestea se vor actualiza în conformitate cu 
modificările interne şi/sau legislative ori de câte ori va fi necesar. 

Carta auditului intern elaborată anterior a fost abrogată, iar noua cartă a fost 
elaborată, aprobată şi transmisă către funcţiile de conducere în data de 
16.07.2014. 

Codul privind Conduita etică (elaborat iniţial în anul 2007, şi aprobat de 
conducătorul entităţii) a fost actualizat în anul 2014. 

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern a 
fost elaborat, aprobat de Primarul municipiului Buzău şi a intrat în vigoare la data 
de 12.06.2013.  
           Planul anual a fost elaborat şi aprobat conform cadrului normativ în luna 
noiembrie a anului 2013 şi modificat în anul 2014 ca urmare introducerii unor noi 
misiuni şi reprogramării altora. Planul respectă structura standard la toate cele 3 
entităţi care au organizată funcţia de audit intern, întocmit ţinând cont de: 

- planul multianual; 
- solicitările conducerii; 
- tematicile solicitate de organul ierarhic superior/ UCAAPI; 
-prevederile cadrului normativ privind periodicitatea auditării şi gradul de 

cuprindere în auditare a activităţilor entităţii (în limitele resurselor umane şi de timp 
disponibile).  

Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificate din timpul 
total disponibil este diferit la cele trei entităţi, fiecare dintre auditori efectuând şi alte 
activităţi, în mod expres auditorul intern al municipiului fiind şi reprezentant al 
managementului calităţii (RMC), timpul efectiv alocat misiunilor se reduce la 80%. 

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul UAT Municipiul Buzău a 
realizat toate cele 7 misiuni aprobate în planul anual definitiv pe anul 2014. 
Compartimentul audit intern din cadrul Companiei de Apă SA Buzău a realizat o 
singură misiune formalizată de audit. 
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Compartimentul audit intern din cadrul Regiei Autonome  Municipale ″RAM″ Buzău 
a realizat  5 misiuni aprobate în planul anual pe 2014. 

Obiectivele acţiunii de auditare se stabilesc în funcţie de evaluarea riscurilor 
asociate activităţilor/acţiunilor auditabile. 

Numărul total de misiuni de audit intern efectuate la municipiul Buzău: 7 
● ponderea misiunilor de audit, după tipul acestora:conformitate - 5; ad-hoc- 1; 

consiliere -1. 
● ponderea misiunilor de audit după natura:asigurare: 7 
● domeniul auditabil: proces bugetar 3, achiziţii publice 1, resurse umane 1, 

financiar-contabil 1, funcţii specifice 1. 
A.Municipiul Buzău 
1.1.Misiuni de audit privind procesul bugetar-3 
        Auditul proiectelor de bugete: bugetul local al municipiului, bugetele instituţiilor 
finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului pe anul 2014, bugetul 
Societaţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău pe anul 2014, la care 
Consiliul Local este acţionar majoritar. 

S-au făcut recomandări ce au fost implementate până la adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a unor hotărâri de aprobare. 
1.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile-1 
Misiune ad-hoc privind modul de calcul şi de stabilire a dobânzii legale 
remuneratorii datorată pentru neplata unor drepturi salariale 
Misiune în derulare în etapa de proiect raport.  
1.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice-1 
S-au făcut următoarele constatări şi recomandări: 
-Nu există proceduri interne privind achiziţiile publice. 
-Nu există registrul riscurilor şi nu este numită o persoană în acest scop. 
-Inexistenţa unui sistem de pregătire profesională continuă a salariaţilor Serviciului 
de Achiziţii Publice. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii şi eliminarea deficienţelor constatate este 
necesară elaborarea unui sistem de pregătire profesională continuă a salariaţilor şi 
stabilirea modalităţilor de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale, în 
vederea elaborării planului pentru anul viitor.  
-Din analiză s-a constatat că nu există preocupări pentru gestionarea riscurilor în 
Serviciul Achiziţii Publice şi nu a fost ţinut Registrul riscurilor cuprinzând riscurile 
potenţiale şi istoricul acestora, cu efectele şi consecinţele lor, precum şi activităţile 
de control intern asociate pentru limitarea riscurilor. 
Recomandarea este aceea de a se respecta prevederile OMFP 946/2005 în sensul 
desemnării unei persoane care să gestioneze registrul riscurilor şi acesta să fie 
întocmit şi actualizat şi care să cuprindă măsurile de control intern care sunt luate 
pentru limitarea acestora.  
-Programul de achiziţii publice al entităţii este fundamentat necorespunzător.  

Recomandarea este aceea de a se numi o persoană responsabilă cu 
elaborarea Programului de achiziţii publice, care sa aibă atribuţii clare privind 
solicitarea referatelor de necesitate de la structurile din cadrul entităţii, verificarea 
conformităţii, centralizarea si prioritizarea achiziţiilor din cadrul acestora. De 
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asemenea, este necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a 
personalului implicat în activitatea de planificare, care să fie realizat de 
responsabilul cu elaborarea Programului de achiziţii publice. 
-Încălcarea clauzelor privind actualizarea/revizuirea preţurilor din contractele de 
achiziţii publice încheiate. 

Elaborarea procedurilor pentru activitatea de achiziţii publice şi completarea 
procedurilor existente cu prevederi clare si responsabilităţi adecvate pentru a putea 
evalua nerespectarea acestora. Stabilirea unei persoane pentru elaborarea 
procedurilor, monitorizarea respectării şi actualizării sistematice a acestora.  
-Întocmirea incompletă a dosarelor de achiziţii publice pentru toate contractele 
încheiate. 

Desemnarea unui salariat care să aibă, prin fişa postului, responsabilitatea 
de a verifica completitudinea dosarelor privind achiziţiile publice întocmite în cadrul 
compartimentului, conform legii. Stabilirea unei echipe pentru verificarea dosarelor 
achiziţiilor publice constituite în ultimii trei ani şi asigurarea completării acestora 
într-un termen rezonabil, dacă este cazul. 

Recomandarea generală este aceea de elaborarea procedurilor, scrise si 
formalizate, pentru toate activităţile care se desfăşoară în cadrul Serviciului Achiziţii 
Publice prin dezvoltarea şi completarea cadrului normativ. De asemenea, pentru 
activităţile de elaborare a procedurilor să se stabilească responsabilii cu realizarea, 
monitorizarea implementării lor şi actualizarea periodică. 
1.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane-1 
- Misiunea de audit intern privind Gestiunea resurselor umane- misiune aflată în 
derulare în etapa "Intervenţiei la faţa locului" la începutul anului 2014 şi finalizată în 
2014. 

Au fost solicitate fişele posturilor pentru compartimentele implicate în misiunea de 
audit, constatările fiind următoarele: 

- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională şi Biroul Financiar-Contabil Poliţia Locală, la data auditului 

serviciul, nu au putut prezenta fişele posturilor pentru funcţionarii care îşi 

desfăşoară activitatea în respectivele entităţi, iar la Serviciile Buget, Evidenţă 

Venituri şi Cheltuieli, Financiar-Contabil, nu aveau toţi salariaţii fişele posturilor. 

Din analiza modului de întocmire, actualizare, rectificare, păstrare şi din 
evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici s-a constatat că acestea 
nu corespund scopului de a asigura gestionarea unitară şi eficientă a resurselor 
umane, precum şi necesităţilor de urmărire a carierei funcţionarilor publici. 

Pe toată perioada de la apariţia HG 432/2004 nu s-a putut face dovada 
întocmirii Registrului de evidenţă a funcţionarilor publici nici manual, nici electronic. 
Aplicaţiile informatice utilizate nu generează Registrul de evidenţă a funcţionarilor 
publici. S-a constatat că nici la data auditului nu au fost predate carnetele de 
muncă fiecărui angajat. 

În activitatea de stocare, prelucrare şi transmiterea a datelor, asigurarea 
securităţii acestora trebuie să includă un sistem de parole de acces în sistemul 
informatic utilizat şi un responsabil cu administrarea acestui sistem.  
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Pe baza observării fizice a existenţei şi funcţionalităţii sistemului de parole şi a unui 
interviu adresat utilizatorilor, s-a scos în evidenţă inexistenţa unui responsabil cu 
verificarea schimbării periodice a parolelor de acces în sistem şi, în consecinţă, 
lipsa unui calendar de modificare sistematică a acestor parole de acces.  

Consider că, prin inexistenţa sistemului de acces pe bază de parole, sistemul 
este vulnerabil în faţa unor intrări nedorite sau a unor atacuri informaţionale, 
existând şi posibilitatea utilizării datelor şi informaţiilor din sistem în mod 
neadecvat, de către persoane neautorizate. 

Întocmirea fişelor posturilor pentru toate posturile din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului şi actualizarea celor existente incomplete sau 
necompletate cu noi atribuţii în cazul promovării: 

- Semnarea de către funcţionarul public a fişei postului şi înmânarea unei copii 
acestuia. 

- Elaborarea unei proceduri scrise cu privire la întocmirea, semnarea, 
difuzarea şi păstrarea fişei postului. 

- Elaborarea şi aprobarea codului de conduită a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual. 

- Verificarea tuturor dosarelor profesionale până la zi, pentru completarea 
actelor administrative şi documentelor care evidenţiază cariera profesională a 
funcţionarilor publici. 

- Întocmirea dosarelor profesionale persoanelor cărora nu le-au fost întocmite 
şi, ulterior, respectarea termenului de 10 zile. 

- Întocmirea şi actualizarea registrului de evidenţă a funcţionarilor publici. 
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru gestionarea dosarelor 

profesionale şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici. 
- Scanarea carnetelor de muncă şi predarea acestora fiecărui angajat. 

Recomandarea este aceea de  desemnare a unei persoane cu atribuţii şi 
competenţe în verificarea modificării periodice a parolelor de acces şi stabilirea 
atribuţiilor cu verificarea schimbării parolelor în lipsa persoanei desemnate. 
1.5. Misiune de Consiliere vizând  implementarea codului controlului intern/ 
Managerial conform OMFP 946/ 2005, republicat - 1 
S-au formulat recomandări şi s-au propus următoarele soluţii: 
-   Constituirea   comisiei de monitorizare şi implementare a Codului controlului 
intern/managerial; 
- Elaborarea Codului Controlului Intern in conformitate cu Ordinul 
M.F.P.nr.946/2005, republicat; 
-     Întocmirea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei. 
Luarea măsurilor ce se impun pentru elaborarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial  etapele  şi standardele  avute în vedere. 
-  Definirea obiectivelor specifice fiecărei activităţi. Obiectivele specifice trebuie să  
se refere la realizarea unor servicii publice de bună calitate, în condiţii de eficienţă 
şi eficacitate maximă, astfel cum sunt prezentate aceste obiective în actul normativ 
care reglementează organizarea şi funcţionarea entităţii publice. 
-  Actualizarea ROF-ului difuzarea şi prelucrarea lui cu personalul. 
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-  Elaborarea şi aprobarea codului de conduită pentru funcţionari publici şi personal 
contractual, difuzarea şi prelucrarea lui cu personalul. 
- Actualizarea fişelor de post existente şi elaborarea fişelor de post pentru acele 
locuri de muncă pentru care nu au fost elaborate. 
- Actualizarea fişelor de post şi elaborarea fişelor de post pentru întreg personalul, 
transmiterea unui exemplar ocupantului fiecărui post şi crearea unei baze de date 
cu toate fişelor postului în format electronic. 
 Definirea indicatorilor de performanţă cu respectarea pachetului de cerinţe 
SMART.  
  Organizarea procesului de gestionare a riscurilor – Registre de riscuri, 
stabilirea responsabililor  Echipelor de Gestionare a Riscurilor. 
   Municipiul Buzău are implementat şi certificat sistemul de management al 
calităţii ISO 9001: 2008; prin urmare există un sistem procedural implementat cu 
care personalul este familiarizat. Acest sistem va fi adaptat conform cerinţelor 
OMFP 946/2005. În acest scop se vor nominaliza responsabilii cu implementarea 
prevederilor OMFP 946/2005 la nivelul structurilor (compartimente, birouri, servici, 
direcţii). 

Urmare a discuţiilor purtate cu personalul de conducere procedurile 
formalizate în total activităţi procedurabile este de 100%. Procedurile urmează a fi 
revizuite şi adaptate la cerinţele OMFP 946/ 2005, republicat şi se vor inventaria şi 
elabora proceduri pentru activităţile neprocedurate. 
 Procedurile sunt formalizate pe suport de hârtie, elaborate de responsabilii 
activităţilor, verificate de RMC (reprezentantul menagementului calităţii) şi aprobate 
de management.  

2. Menţinerea  şi dezvoltarea   sistemului de management al calităţii ISO 
9001: 2008. 
      În anul 2014 a fost recertificat sistemul de management al calităţii ISO 9001: 
2008.  

 Auditorul intern în cadrul aparatului de specialitate al primarului îndeplineşte 
atribuţiile prevăzute de fişa postului în domeniul auditului intern şi, de asemenea, 
pe cele nominalizate prin Dispoziţia Primarului nr. 341/2005 în calitate de 
RMC(reprezentantul managementului calităţii), respectiv: 

- să asigure ca procesele necesare Sistemului de Managament al Calităţii sunt 
identificate, implementate şi menţinute; 

- să raporteze Primarului despre stadiul implementării şi despre funcţionarea şi 
eficienţa Sistemului de Managament al Calităţii, în vederea analizei. În acelaşi 
timp, să folosească aceste informaţii ca bază pentru îmbunătăţiri viitoare; 

- să se asigure că în centrul preocupărilor, la toate nivelurile, se află 
satisfacerea cerinţelor cetăţenilor, persoane fizice şi/sau juridice şi a interesului 
public; 

- să reprezinte municipiul Buzău în relaţiile cu partenerii externi (organizaţii de 
acreditare şi certificare, unităţi administrativ - teriotriale, prefecturi, societăţi 
comerciale, ministere etc.); 

- să verifice şi să înregistreze documentele Sistemului de Managament al 
Calităţii; 
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- să elaboreze planul anual de audit pentru Sistemul de Managament al 
Calităţii si urmărirea realizării acestuia; 

- să ducă la indeplinire acţiunile corective/preventive; 
- să efectueze periodic instruirea responsabililor cu asigurarea calităţii la 

nivelul tuturor compartimentelor organizaţiei; 
- să asigure cunoaşterea la nivelul intregii organizaţii a politicii şi obiectivelor 

calităţii; 
- să îndeplinească, totodată, toate atribuţiile care îi revin conform prevederilor 

capitolului 5.3.4 din Manualul Sistemului de Managament al Calităţii. 
Pe parcursul anului 2014 auditorul a urmărit aducerea la îndeplinire a 

dispoziţiilor deciziilor directorului Camerei de Conturi a Judeţului Buzău. 
B. COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU 
În cursul anului 2014 a fost realizată o singură misiune de audit intern ad-hoc 
formalizată, de conformitate, având ca domeniu ″Organizarea sistemului de 
monitorizare a programului de achiziţii publice″. 
C. Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău 
.Misiuni  de audit  privind funcţiile  specifice  regiei   - numărul misiunilor realizate în 
2014 – 5: 
- Misiunea de audit la  serviciul facturare – încasare  
- Analiza activităţii Compartimentului Dispecerat  al  RAM Buzău  
- Activitatea desfăşurată de către compartimentul prevenire şi protecţie SSM al 
RAM  Buzău  
- Activitatea desfăşurată de Compartimentul  Relaţii publice 
- Urmărirea recomandărilor modului cum a fost implementat Codul Controlui Intern 
Managerial  conform OMFP 946/2005. 
     Ca urmare a misiunilor de audit efectuate de cele trei compartimente de audit 
au fost formulate 92 de recomandări, din care 50 au fost implementate, 19 au fost 
implementate parţial, iar 23 se află în curs de implementare, în termen. 
           

Compartiment Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă 
 

Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei  
municipiului Buzău a desfăşurat în anul 2014 următoarele activităţi: 
1. A întocmit Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 

2014, plan care a fost avizat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău şi a fost aprobat prin dispoziţia Primarului 
municipiului Buzău. 

2. A întocmit şi urmărit realizarea Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor 
temperaturilor ridicate asupra populaţiei municipiului Buzău în sezonul de vară, prin 
deschiderea unor puncte de prim ajutor şi prin colaborarea cu Colegiul 
farmaciştilor, în vederea constituirii farmaciilor din municipiul Buzău şi ca puncte de 
prim ajutor pentru persoanele aflate în dificultate, pe perioada caniculară. 
     3. A întocmit Tematica anuală şi graficul de instruire a salariaţilor primăriei, pe 
linia situaţiilor de urgenţă, a efectuat instruirea şi testarea acestora. 
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     4. A întocmit şi urmăreşte realizarea Planului de măsuri pentru sezonul de iarnă 
2014 - 2015. 
     5. A organizat şi coordonat pregătirea membrilor Comitetului Local pentru  
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Buzău şi a personalului Centrului operativ cu 
activitate temporară. 
      6.  A participat şi a sprijinit derularea Programului de acţiuni şi festivităţi pentru 
sărbătorirea „ZILEI PROTECŢIEI CIVILE”  cu prilejul  aniversării a 81 de ani de la 
înfiinţarea protecţiei civile în România, program întocmit de Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău. 
      7. A participat cu echipele înscrise şi a acordat premii la etapa municipală a 
concursului şcolar cu tema „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, organizat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean  Buzău în colaborare cu  Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău; 
      8. A sprijinit desfăşurarea etapei judeţene a concursului şcolar „Prietenii 
Pompierilor”, a etapei judeţene şi a etapei zonale a concursului profesional al 
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 9. A participat şi a sprijinit derularea Programului de acţiuni şi festivităţi pentru 
sărbătorirea „ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA”, cu prilejul  aniversării a 166 de 
ani de existenţă a armei pompieri, program întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău. 
     10. 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 deszăpezire pentru perioada noiembrie, decembrie 2014 - 
ianuarie, februarie şi martie 2015). 
      11. A întocmit şi înaintat la termenele stabilite situaţiile şi documentele solicitate 
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului 
Buzău şi de alte instituţii publice. 

 12. A întocmit rapoartele operative, în cazul producerii unor fenomene 
meteorologice periculoase (ploi torenţiale, grindină, furtuni, viscol), pe teritoriul 
municipiului Buzău, şi le-a transmis la ISU Buzău. 

13.  A încheiat contractele de întreţinere şi verificare a sirenelor de  alarmare de 
la nivelul municipiului şi a participat la controlul acestora împreună cu reprezentanţi 
ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău. 

14. A acordat asistenţă tehnică de specialitate populaţiei, personalului 
operatorilor economici şi al instituţiilor care au solicitat acest lucru. 

 15. A inspectat adăposturile publice pentru protecţia populaţiei, situate la 
subsolul unor blocuri de locuinţe din municipiu. 

16. A urmărit desfăşurarea lucrărilor pentru dotarea camerei serverelor cu  
instalaţie de detecţie, alarmare şi stingere a incendiilor, precum şi dotarea spaţiilor 
de depozitare a arhivei instituţiei cu instalaţie de detecţie şi alarmare la incendii. 

17. A răspuns solicitărilor (cereri, petiţii, sesizări) adresate de către instituţii, 
operatori economici şi cetăţeni din municipiul Buzău.         
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18. A participat la următoarele activităţi de pregătire coordonate de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, acţiuni prevăzute în 
Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014: 

● convocarea de pregătire anuală a şefilor centrelor operative cu activitate 
temporară, de la municipii şi oraşe şi inspectorilor de protecţie civilă, 
desfăşurată la Sala mare a Consiliului judeţean; 

● instructajele de pregătire trimestrială a şefilor centrelor operative cu activitate 
temporară, de la municipii şi oraşe, inspectorii de protecţie civilă; 

● exerciţiul tactic de cooperare cu forţe şi mijloace în teren pe linia realizării 
unor situaţii de urgenţă produse de un seism în oraşul Pătârlagele. 

Pentru anul 2015, Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă din  
cadrul Primăriei municipiului Buzău îşi propune următoarele obiective : 

● realizarea măsurilor de inştiinţare-alarmare de protecţie CBRN şi adăpostire 
a populaţiei pe teritoriul municipiului; 

● achiziţionarea unei sirene electronice cu modul de comandă şi montarea 
acesteia pe clădirea ISU Buzău, în vederea asigurării continuităţii, prin 
realizarea dublei comenzi de acţionare a Sistemului de alarmare a 
municipiului; 

● dotarea cu cofrete electronice a unui număr de cinci sirene electrice şi 
updaptarea acestora în vederea acţionării prin radio-comandă; 

● efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de zugrăvire la adăpostul public pentru 
protecţie civilă situat la subsolul blocului J1 din cartierul Broşteni; 

● efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de zugrăvire, precum şi instalarea grupului 
electrogen în punctul de comandă al municipiului, situat în subsolul clădirii 
prefecturii; 

● cooperarea cu organismele şi instituţiile abilitate la nivel local în ceea ce 
priveşte planificarea şi desfăşurarea unor activităţi comune. 
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X. SERVICII PUBLICE LOCALE 
 
 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 
 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău desfăşoară un complex de 
măsuri şi acţiuni aplicate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale 
sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 
persoanei, prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale, promovării incluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii la nivelul comunităţii locale. 

Astfel, activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău, în 
exercitarea atribuţiilor legale în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, prin 
serviciile de specialitate, se poate sintetiza prin următorii indicatori: 
 - ajutor social -  451 de beneficiari;  
 - ajutor  pentru încălzirea locuinţei cu lemne - 421 beneficiari; 
 - ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze - 2462 beneficiari; 
 - ajutoare sociale de urgenţă  - 652 beneficiari;  
 - asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav – 330 beneficiari; 
 - indemnizaţii persoane cu handicap – 599 beneficiari; 
 - anchete sociale pentru acordarea gratuită a trasportului în comun pentru 
persoanele cu handicap grav, accentuat, precum şi pentru asistenţii personali ai 
acestora - 453 beneficiari; 
 - anchete sociale - înhumări persoane fara susţinători legali sau fără posibilităţi 
financiare – 9 beneficiari; 
 - anchete sociale efectuate în vederea evaluării complexe - 2.322 beneficiari; 
 - emitere carduri-legitimaţie pentru parcare gratuită - acordate persoanelor cu 
handicap – 41 beneficiari; 
 - întocmire dosare pentru persoane care au în îngrijire copil cu handicap şi 
persoane cu handicap, care au în îngrijire un copil şi care nu realizează venituri – 
15 beneficiari; 
 - anchete sociale pentru acordarea de servicii în centre de tip respiro - 15 
beneficiari; 
 - notificări plecări în străinătate -19 beneficiari; 
 - anchete sociale la solicitarea ONG-urilor sau altor instituţii, cu privire la situaţia 
persoanelor adulte aflate în dificultate – 18 beneficiari; 
 - anchete sociale privind acordarea unui ajutor financiar, în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare – 12 beneficiari;  
 - anchete sociale în vederea obţinerii sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 
Programul naţional „ Bani de liceu” – 91 beneficiari;  
  În cursul anului 2014, Direcţia de Asistenţă Socială a efectuat, conform 
prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.70/2011, privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, un numar de 2.905  anchete sociale, la 
domiciliul beneficiarilor, în vederea verificării corectitudinii stabilirii dreptului. 
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Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială 

 
 Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială desfăşoară o 
activitate intensă pentru resocializarea copiilor de vârste preşcolară şi şcolară 
încadraţi în diferite grade de handicap şi care nu pot fi integraţi  direct în actualele 
forme de învăţământ normal sau în cel special. 
      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 Constituţiei României. 
          Obiective specifice şi strategii de dezvoltare. 
 I. Managementul grupei 
   -Organizarea şi închegarea colectivului, constituirea a doua grupe de copii în 
funcţie de vârste şi dizabilităţi: 
   -distribuirea de sarcini specifice la nivel de grupă; 
   -prezentarea şi familiarizarea copiilor cu programul Centrului; 
   -organizarea unor activităţi comune, atât 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 familiale; 
   -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 şi baza tehnico-materială: 
       - crearea unui mediu ambiental plăcut, adaptat  copiilor cu dizabilităţi: centre 
de lucru, cabinete, sală de gimnastică; 
        -  modernizarea şi 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.   

Evaluarea activităţii pe anul 2014 
Analizând activitatea în funcţie de obiectivele propuse vom structura 

rezultatele pe grila S.W.O.T. (Puncte tari –S, Puncte slabe-W, Oportunităţi-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 persoanele 
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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, 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-li-se 
acestora 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 cadrele didactice care lucrează cu grupe de şcolari din 
centru. 
 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. 

În cadrul Serviciului educaţie specială - s-au avut în vedere următoarele 
direcţii de acţiune: 
- formarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală (memorarea unor 
poezii, repetarea unor serii de silabe, cuvinte, propoziţii); 
- 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 (îmbrăcatul, dezbrăcatul, spălatul, 
ordinea în clasă); 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; 
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 - lucrul în echipă – valorizarea muncii prin afişarea 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 se 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 instrumente de lucru şi ca bază de 
realizare a planurilor de intervenţie individualizată; 
-a fost realizată o ”Şcoală a părinţilor”; 
-informarea părinţilor privind nevoile copiilor lor; 
-s-au organizat întâlniri cu părinţii copiilor cu C.E.S, urmărindu-se realizarea unui 
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. 

Psihoterapiile alternative au ca scop să-l ajute pe copil să depăşească 
propriile conflicte, dificultăţi şi surse de anxietate. Grupa fiind eterogenă - au vârste 
diferite şi deficienţe diferite – s-a impus, cu necesitate, elaborarea unui plan de 
intervenţie individualizat. În cadrul acestora un rol important l-au avut psihoterapiile 
individuale - terapiile comportamentale şi terapii ale creativităţii (artterapia, 
meloterapia şi ergoterapia). 

Psihoterapiile comportamentale vizează: 
- reglarea comportamentului predominant motor şi al dezvoltării fizice; 
- dezvoltarea palierului cognitiv; 
- integrarea socio–afectivă şi structurarea personalităţii; 
-  logopedie: programul de recuperare logopedică a urmărit dezvoltarea mobilităţii 
aparatului fonoarticulator, educarea respiraţiei şi educarea auzului fonematic.Toate 
activităţile s-au efectuat sub formă de jocuri şi au fost adecvate vârstei şi 
posibilităţilor copiilor.Pentru dezvoltarea vocabularului s-a urmărit înţelegerea 
cuvintelor şi apoi utilizarea lor.S-au folosit exerciţii pentru a face legătura obiectului 
cu imaginea lui, exerciţii pentru sortarea obiectelor de acelaşi fel, schema 
corporală, membrii familiei,jucării, animale, alimente şi îmbrăcăminte.În cadrul 
terapiei specifice s-a urmărit obţinerea şi exersarea sunetelor,consolidarea 
sunetelor prin introducerea lor în silabe, cuvinte şi propoziţii, diferenţierea sunetelor 
asemănătoare din punct de vedere articulator,automatizarea în propoziţii  şi 
sintagme şi vorbirea liberă în dialog. 

 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 
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educatorii şi, nu în ultimul rînd, cu ei înşişi, eliberindu-i astfel  de tensiunile 
interioare ce le perturbă echilibrul afectiv şi chiar activitatea cognitivă. 

Este cunoscut faptul că în mica copilărie se edifică baza personalităţii, se 
structurează algoritmul vârstei adulte,se închid sau se deschid orizonturi afective, 
cognitive şi morale. În acest context, o importanţă deosebită o prezintă intervenţia 
tuturor factorilor educaţionali, cu atât mai mult cu cât copiii prezintă şi anumite 
deficienţe psiho- motorii. Astfel, în Centrul pentru Recuperare se are în vedere, în 
primul rând, ghidarea copilului pentru evitarea fenomenelor de influenţare 
traumatică şi de regresie infantilă ce se vor constitui în surse ale nevrozelor 
ulterioare, fortificarea interiorităţii copilului, înlesnindu-i găsirea unor solutii atât 
adaptive, cât şi valoroase pentru propria individualitate. Metodele şi mijloacele 
folosite s-au centrat mai mult pe psihoterapie şi tehnici psihoterapeute. Atât 
educatorii, cât şi specialiştii, au avut în vedere atât psihoterapiile colective, cât şi 
cele individuale. În cele colective, atenţia s-a centrat pe socioterapie, cu finalitate 
pe socializare, resocializare, deschiderea câmpului afectiv şi remedierea unor 
deficienţe de comportament. 

Puncte slabe 
-Programul de perfecţionare pentru cadre este redus, datorită faptului că nu 

există la nivel de judeţ şi la nivel naţional o reţea cunoscută a centrelor de zi, lucru 
care ar facilita schimb de experienţă, lărgirea bazei de comunicare. 

Situaţii de risc: 
-conexiunile slabe cu centrele similare din ţară vor determina limitarea 

procesului de perfecţionare a cadrelor, lucru care va avea impact negativ asupra 
implementării noului în procesul de recuperare, reabilitare a copiilor cu cerinţe 
speciale. 

Pentru viitor, rămâne în atenţia noastră realizarea unui management eficient 
bazat pe optimizarea condiţiilor de lucru pentru cadre şi creşterea calităţii 
serviciilor. 
 

 
Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 

„ALEXANDRU  MARGHILOMAN” 
 
 
În cursul anului 2014, Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice 

„Alexandru Marghiloman” şi-a propus creşterea nivelului calităţii vieţii beneficiarilor 
componenţei rezidenţiale, prin 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.  
 Complexul a reuşit să soluţioneze în proporţie de 100% cererile pentru 
servicii sociale în sistem de îngrijire la domiciliu, în timp ce, datorită capacităţii 
reduse de locuri din componenta rezidenţială, cererile au fost soluţionate doar în 
proporţie de aproximativ 50%. Menţionăm că soluţionarea cererilor adresate 
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componentei rezidenţiale s-a diminuat, raportat la anul precedent, ca urmare a 
reducerii de paturi până la 40, însă, în aceste noi condiţii, la sfârşitul anului 2014, 
Complexul rămânând cu un număr de 67 de cereri nesoluţionate (în această 
componentă). 

- Stimularea participării beneficiarilor în activităţi de ergoterapie, 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), dar şi la alte 
activităţi de loisir organizate în grădina unităţii şi în Parcul Marghiloman. 

- Continuarea activităţilor de loisir devenite pe parcursul celor 7 ani proiecte de 
tradiţie: organizarea excursiei în parcul de distracţie amenajat cu ocazia Târgului 
Drăgaica, precum şi iniţierea unor excursii tematice – una dintre aceastea cu 
ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, excursie la 
Mănăstirea Ghighiu din judeţul Prahova, urmată de un piknik în parcul Bucov. 
Îmbunătăţirea pachetului de servicii oferite beneficiarilor. 
- Pentru organizarea evenimentelor marcante de pe parcursul unui an – Ziua 
Femeii, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorile tradiţionale de 
Craciun şi cele Pascale – Complexul a colaborat în mod regulat cu grupul de elevi 
ai Liceului de Artă Buzău, condus de profesor Crăciun Marioara.  

Activitatea financiar-contabilă  
 În 2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 3, adoptată 
în şedinţa extraordinară din data de 30 ianuarie 2014, au fost aprobaţi următorii 
indicatori : la capitolul 33.10 - Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi – 
suma de 330000 lei; la capitolul 43.09 - Subvenţii din bugetul local pentru instituţii 
publice - 1300000 lei, rezultând un total venituri de 1630000 lei, iar la cheltuieli – 
cheltuile de personal - 753000 lei, bunuri şi servicii - 817000 lei şi active fixe - 
60000 lei. 
 La 31 decembrie 2014, s-au realizat următorii indicatori: la capitolul 68.10.10  
- Cheltuieli de personal - 713.290 lei, iar la capitolul 68.10.04.20 - Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii 902.974 lei, la capitolul 68.10.04.71, - Cheltuieli de capital, - 
29.245 lei, reprezentând  în total 1.645.509 lei. 
 Rectificarea bugetară de 15.509 lei, faţă de bugetul iniţial, a fost pentru 
indicatorul bunuri şi servicii şi a fost aprobată din venituri proprii fiind necesară 
pentru efectuarea reparaţiilor curente. 
 
 
 

REGIA  AUTONOMĂ  MUNICIPALĂ RAM  BUZĂU 
 
 

Principalul obiect de activitate al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău îl 
reprezintă producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, atât 
sub formă de încălzire cât şi de apă caldă de consum, către consumatorii racordaţi 
la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. 
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În cursul anului 2014, la nivelul municipiului Buzău, s-a realizat producerea 
energiei termice  de către unitatea noastră doar în centralele de cartier, în centrala 
de cogenerare din cartierul Micro XIV şi la Şcolile Speciale, centrale ce folosesc 
drept combustibil gazele naturale. 

S.C. ECOGEN ENERGY S.A. BUZĂU, reprezintă şi în anul 2014, 
producătorul de energie termică în sistem de cogenerare, căruia i-a revenit, în cea 
mai mare măsură, cantitatea de energie termincă produsă pentru SACET. 

Pe parcursul anului 2014, la nivelul municipiului Buzău, RAM a 
produs/cumpărat aprox. 127.578 Gcal şi a vândut populaţiei, agenţilor economici şi 
instituţiilor publice cca 113.093 Gcal. 

De asemenea, 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. 

În baza programelor aprobate de Consiliul Local, principalele obiective ale 
regiei în anul 2014 au fost: 

1. asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor furnizate; 
2. susţinerea efectivă şi coerentă, prin programe şi servicii proprii, corelate 

cu strategia comunităţii locale de reabilitare, modernizare şi dezvoltare, a 
serviciilor publice de alimentare cu energie termică, care să asigure 
furnizarea în parametrii stabiliţi 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. creşterea disponibilităţii sistemului în asigurarea energiei termice către 
populaţie; 

4. transparenţa şi comunicarea permanentă cu consumatorii, pentru 
cunoaşterea cerinţelor sociale şi creşterea gradului de satisfacere al 
clienţilor; 

5. creşterea volumului de lichidităţi, prin asigurarea unui ritm mai bun al 
încasărilor şi preluărilor în regim direct de facturare şi încasare a 
apartamentelor; 

6. reducerea volumului de creanţe şi a datoriilor către furnizori. 
Continuarea investiţiilor în domeniul reabilitării reţelelor de transport energie 

termică, de modernizare a sistemului de distribuţie şi de furnizare a energiei 
termice, sunt doar câteva dintre obiectivele vizate prin derularea lucrărilor de 
investiţii cuprinse în programul "Termoficare 2006-2015, căldură şi confort". 

În cadrul acestui program s-au finalizat lucrările de înlocuire a reţelelor termice 
primare în cartierele Broşteni şi Dorobanţi II şi este în derulare etapa a III-a, zona 
Bistriţei şi Bucegi. 

Principala sursă de producere a energiei termice, Ecogen Energy, a 
continuat în anul 2014, 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, în acest an a fost posibilă racordarea la sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice a noilor consumatori, datorită îmbunătăţirii calităţii 
serviciilor şi a siguranţei în exploatare, aceştia fiind : 
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 Cantina de ajutor social 

 Seminarul Teologic Ortodox « Chesarie Episcopul » 

 Centrul comercial « Bazar » care aparţine de SC Urbis-Serv SRL Buzău 

 Muzeul Judeţean Buzău 

 Diverşi agenţi economici cu spaţii comerciale situate pe str. Cuza – Vodă. 
Executarea lucrărilor de racordare de către personalul unităţii noastre, a 

condus la creşterea veniturilor. Tot pentru atragere de surse, unitatea noastră a 
executat lucrări de revizii şi reparaţii la diverşi beneficiari ai serviciilor noastre, 
contribuind  în acest fel, inclusiv la menţinerea acestora ca abonaţi ai sistemului de 
termoficare.  

De menţionat faptul că, personalul de specialitate din cadrul diviziei de energie 
termică asigură exploatarea centralelor termice deţinute de Consiliul Judeţean – 
Şcolile Speciale – precum şi instalaţiile din punctul termic ce aparţine Colegiului 
Naţional Mihai Eminescu şi Şcoala Gimnazială « General Grigore Baştan ». 

Totodată, amintim că 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. 1.050 mii 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 şi reparaţii la pompe, armături, 
schimbătoare de căldură, cazane, instalaţii electrice, vase acumulare, instalaţii 
gaze, hidroizolaţii la puncte termice. Totodată, s-au asigurat, conform 
programărilor, verificările ISCIR la echipamente. 

RAM Buzău a procedat, în cursul anului 2014, la supravegherea Sistemului 
de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională, 
care este elaborat şi organizat pe structura standardelor SR EN ISO 9001:2001, 
SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 180001:2008, auditul de supraveghere fiind 
efectuat de SRAC Bucureşti. 

Mai mult, la nivelul municipiului Buzău, s-a procedat la înnoirea autorizaţiei 
de montator de mijloace de măsurare pentru Sectorul Contorizare, astfel încât 
unitatea noastră să poată efectua acţiuni de demontare/montare în vederea 
efectuării de verificări metrologice la o serie de mijloace de măsurare caracteristice 
domeniului de activitate. 

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, 
precum şi obiectivele calităţii, sunt documentate în declaraţia de politică referitoare 
la fiecare capitol în parte şi sunt semnate de directorul unităţii. 

În anul 2014, s-a continuat implementarea standardelor de control 
intern/managerial la nivelul Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, stabilindu-
se responsabilităţi şi, termene de implementare în toate direcţiile de acţiune 
identificte.  

Regia Autonomă Municipală Buzău, a avut în vedere ca tot personalul său să 
fie competent ca studii, instruire, abilitate şi experienţă, conform precizărilor din 
diplome, certificate de absolvire etc. Selecţia personalului s-a făcut în baza unor 
criterii riguros stabilite privind studiile, competenţa şi experienţa. 
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Calităţile personalului nostru – buna pregătire profesională şi experienţa în 
domeniu au determinat prelungirea contractului de prestări servicii – exploatarea 
instalaţiilor energetice de la S.C. Ecogen Energy S.A. Buzău, tot datorită acestui 
fapt realizându-se încheierea altor contracte, de acelaşi gen, cu şcolile speciale din 
complexul situat în str. Horticolei, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi Şcoala 
Gimnaziala „General Grigore Baştan”. 

Potrivit datelor preliminare privind situaţia economico – financiară la 31.12.2014, 
realizările se prezintă după cum urmează : 

 
1. Venituri totale = 45.076.175 lei,              

din care: 

 Venituri din exploatare    = 45.075.175  lei 

 Venituri financiare           =         1.000  lei  
2. Cheltuieli totale = 44.464.299 lei, 

din care: 

 Cheltuieli din exploatare   = 44.423.088  lei 

 Cheltuieli financiare         =        41.211  lei 
 

 
 

 
SOCIETATEA  COMERCIALĂ  COMPANIA DE APĂ  S.A.  BUZĂU 

 
 

Obiectivul principal de activitate al Companiei de apă S.A  îl reprezintă 
captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea, transportul şi epurarea 
apelor uzate. 
Alimentarea cu apă a municipiului Buzău se realizează astfel: 

-captare apă – 78 foraje în funcţiune; 
-aducţiuni -  Conducte  Dn 160- 600mm, l=28 km; 
-tratare apă  - 4 staţii de clorinare; 

 -înmagazinare -11 rezervoare cu capacitatea totală V=35.500mc; apă pentru 
stingerea incendiilor, volum intangibil 2800mc (700mc la fiecare gospodărie de 
apă. 

Distribuţia se realizeaza prin 4 staţii de pompare (CRANG, EST, SUD, ZAHAR) 
şi prin reţeaua de distribuţie  - 210 km conducte cu Dn -100- 600mm. 
     Evacuarea apelor uzate se realizează prin reţeaua de canalizare L=149 km; 
tratarea se realizează la Staţia de epurare. 

În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, 
Compania de Apă deţine licenţa clasa 2  pentru activităţile de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare,  
         Obiectivele specifice în anul 2014 au fost: 

- asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- creşterea gradului de conectare la reţelele publice a membrilor comunităţii; 
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- conformarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii 
Europene; 

-  reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 

- executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii planificate; 
- înlocuirea reţelelor cu grad avansat de uzură; 
- achiziţii de echipamente noi; 
- promovarea de noi proiecte de extindere şi modernizare a serviciilor publice 

de apă şi de canalizare. 
Pentru întreţinerea şi dezvoltărea  infrastructurii de reţele de apă şi de 

canalizare, pusă la dispoziţie de Primăria Buzău, SC Compania de Apă SA, a 
investit în anul 2014 astfel: 
   Prin Programul Operaţional Sectorial –„Mediu” s-a realizat: 

- “Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare, prin introducerea treptei 

terţiare”;  

- lucrări executate  în valoare de 6.938.217 lei (realizat 100% ). 

   Prin finanţare din fondul de investiţii, constituit conform OUG 198/2005-IID: 
- S-a finalizat investiţia „Reabilitare magistrală apa - Crâng                                     

–   B-dul  N. Bălcescu “ Dn 500mm, L=1070m, lucrări executate                                   

în valoare  de 296.868 lei, reprezentând 100% din lucrările proiectate. 

- S-au  extins reţelele de distribuţie apa  pe str. Hipodrom, lucrări executate în 

val de 32.791lei. 

Prin  finanţare cu fonduri proprii s-au realizat următoarele lucrări: 
- reţele de distribuţie şi contorizare individuală blocuri PT29-CT7 – reabilitare 

Dn 110mm, L= 1190m, şi branşamente blocuri, finalizare lucrări  în valoare de 
103.997lei de (realizat 100%); 

- reţele de distribuţie şi contorizare individuală blocuri PT34 – reabilitare Dn 
110mm, L= 305m, şi branşamente blocuri, lucrări executate în valoare 69.322 
(realizat 100%); 

- reţele de distribuţie şi de contorizare individuală Str. Scânteii – reabilitare Dn 
110mm, L= 425m şi branşamente aferente, lucrări executate în valoare de 
241.000lei (realizat 100%); 

- anexa socială personal, pentru formaţiile de lucrători de la: sectoarele reţele 
apă şi canal, dezvoltări reţele de distribuţie apă şi canal şi auto, în valoare de 
444.220 lei; 

- reabilitări clădiri - Staţia de epurare - în valoare de 992.922 lei. 
De asemenea, în cursul anului 2014, SC Compania de Apă SA a achiziţionat, 

din fondurii proprii, utilaje independente specifice lucrărilor de mentenanţă ale 
reţelelor  de  alimentare cu apă şi reţelelor de  canalizare, în valoare totală de 
806.358,62 lei. 

La nivelul municipiului Buzău, au fost asigurate resursele pentru acoperirea 
necesităţilor tehnice şi a condiţiilor de muncă ale salariaţilor. Totodată, datorită unui 
management adecvat, s-a reuşit din resurse proprii, să se doteze locurile de 
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muncă cu scule, aparate de măsură şi control, echipamente de lucru şi de 
protecţie, echipament de calcul, cu asigurarea unui sistem informatic performant şi 
integrat. 

Programele de investiţii şi de reparaţii au menţinut în funcţiune sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate; în acelaşi timp a 
crescut numărul de utilizatori de la 15.203 branşamente (31.12.2013) la 15.303 
(31.12.2014),odată cu creşterea gradului de contorizare de la  99,76% la 99.89%. 
În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, trebuie menţionat că, numărul de 
racorduri au crescut de la 14.519 (31.12.2013), la 14.569 racorduri (31.12.2014). 

De asemenea, în anul 2014, s-a procedat la recertificarea  Sistemului de 
Management Integrat Calitate –Siguranţa alimentului – Mediu – Sănătate şi 
Securitate Ocupaţională, care este elaborat şi organizat pe structura standardelor 
SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 22000:2005, SR EN ISO 14001:2005 şi SR 
OHSAS 18001:2008, auditul de supraveghere fiind efectuat de SRAC Bucureşti şi 
IQnet. 
 Mai mult,  Laboratorul de Metrologie a fost reautorizat pentru o perioadă de 

doi ani, astfel încât unitatea noastră să poată efectua verificări metrologice la o 

serie de debitmetre caracteristice domeniului de activitate. 

Politicilie referitoare la securitate ocupaţională, calitate, mediu, sănătate şi 
siguranţa alimentului, precum şi la obiectivele calităţii, sunt documentate în 
declaraţiile de politică referitoare la fiecare capitol în parte şi sunt semnate de 
directorul general.  

       Constituirea datelor de intrare pentru stabilirea obiectivelor societăţii în 
domeniul SSM, o reprezintă identificarea continuă  a pericolelor, evaluarea 
nivelului de risc la locurile de muncă, stabilirea măsurilor pentru diminuarea sau 
eliminarea riscurilor, Compania de Apă a avut audit de supraveghere la sistemul 
de management al Responsabilităţii sociale conf. SA 8000:2008,  efectuat de 
SRAC Bucureşti şi IQnet. 

Tot în anul 2014,  a avut loc documentarea şi implementarea Sistemului 
CI/M, ca urmare a Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control  
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,  
având ca scop: 
           -atingerea obiectivelor entităţii într-un mod economic, eficient şi eficace; 
           -respectarea politicilor şi regulilor managementului; 
           -protejarea bunurilor şi a informaţiilor;  
           -prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; 

 -producerea în timp util de informaţii de încredere. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ   PRESTCOM SERV   S.A. BUZĂU 
 

SC PRESTCOM SERV SA BUZĂU, cu sediul în Buzău b-dul. Unirii PT 25 
Spicul, înregistrată la ORC cu numărul J10/490/2008, CUI 23633001, a desfăşurat 
activităţi economice în conformitate cu obiectul de activitate constând în: 

- lucrări de reabilitare / modernizare reţele de apă / canalizare şi branşamente 
/ racorduri; 

- extinere reţele de apă/canalizare şi branşamente / racorduri; 
- reparaţii asfaltice; 
- alte lucrări cuprinse în obiectul de activitate (vidanjări, închirieri utilaje). 

În totalul lucrărilor executate  un procent de peste 92 % au reprezentat lucrări 
pentru Primăria Municipiului Buzău, în limitele contractului cadru încheiat cu 
autoritatea locală. 

Principalele lucrări realizate în anul 2014 au fost: 

Nr. crt. Tip Lucrare 
Lungime/ Suprafaţă 

[ml/mp] 
Cantitate 

[buc] 

1 Reţele apă 6.045   

2 Branşamente apă 4.640   

3 Reţele canalizare 202   

4 Racorduri canal 110   

5 Guri de scurgere   2 

6 Refacere - asfaltare 1705   

7 Refacere - betonare 3096   

 
În anul 2014, PRESTCOM SERV SA a executat lucrări totale de 4.050.800 lei 
(inclusiv TVA), din care 4.028.305.7 lei  lucrări din categoria lucrărilor enumerate 
mai sus  şi 22495 lei prestaţii diverse (lucrări de vidanjare). 

 
 

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

 
 
 

SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău,  care are sediul în Buzău, b-dul. N. Bălcescu 
nr. 56, având ca acţionar Consiliul Local al Municipiului Buzău, a desfăşurat în anul 
2014 activităţi economice în conformitate cu obiectul de activitate după cum 
urmează: 
LUCRĂRI EXECUTATE PENTRU INTREŢINEREA DE STRĂZI ŞI TROTUARE 
DIN MUNICIPIUL BUZĂU 
1) Întreţinere străzi cu covoare asfaltice după frezare şi covoare asfaltice – 

suprafaţa 59.916 m.p, din care: Parc Crâng (29.000 mp), Stăvilarului (2.466 

mp), Leului (2.850 mp), Raicu Ionescu (1.030 mp), Panduri (5.750 mp), Bd. 
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Gării (12.000 mp), Plantelor (3.400 mp), Primăverii (1.335 mp), Pomul verde-

Episcopie (1.170 mp), Unirii Sud PT 10 (310 mp), Unirii Nord (605 mp). 

2) Modernizare străzi şi sistematizare: Micro V (6.800 mp), Casa 
căsătoriilor/Camera de Comerţ (5.500 mp), Unirii - zona Toledo (507 mp). 

3) Întreţineri curente prin executarea de plombe asfaltice – suprafaţa de 20.538 
mp. 

4) Refacere îmbrăcăminţi asfaltice trotuare – suprafaţa de 8.104 mp, din care: 
Nicolae Bălcescu - 3.876 mp, Micro XIV/Stadionului - 1.062 mp, Aleea 
Trandafirilor - 745 mp, Aleea Sporturilor - 1.015 mp, Bistriţei - 800 mp, Prutului - 
606 mp. 

5) Placaje dale: Parc Crâng (250 mp), Blocuri Simila (199 mp), Caraiman (72 mp). 
6) Pavaj – Micro V (100 mp), Cartier Orizont (84 mp), Unirii PT10 (42 mp). 
7) Încadrări cu bordură: suprafaţa de 14.350 ml, din care: Micro V (1.200 ml), Casa 

Căsătoriilor/Camera de Comerţ (600 ml), Parc Crâng (6.200 ml), Leului (220 
ml), Panduri (500 ml), Bd. Gării (2.050 ml), Plantelor ( 600 ml), Nicolae Bălcescu 
(1.919 ml), cartier Orizont/parcare (130 ml), Bariera Ploieşti (56 ml), Primăverii 
(386 ml), Unirii Sud/Insulă (137 ml), blocuri Simila (188 ml), Unirii PT 10 (164 
ml). 

8) Montat mobilier urban (canapele) – 71 buc. 
9) Montat stâlpişori protecţie trotuare – 215 buc. 
10) Reprofilzari străzi: Aleea Grădinilor, Drum Centura, Aleea Plopilor, Islazului, 

Vasile Golea, Aerodromului, 1 Decembrie (zona garaj RER). 
11) Amenajare parcări: cartier Orizont (465 mp), Bariera Ploieşti (1.471 mp), 

Unirii Sud/Insulă (872 mp), Unirii Sud/zona Big (333 mp). 
12) Plombe – 20.538 mp. 
 

LUCRĂRI SPAŢII VERZI 
- plantat arbori cu sau fără balot – 514 buc; 
- plantat arbuşti cu sau fără balot – 420 buc; 
- plantat gard viu – 3.795 ml; 
- plantat flori – 2.824,66 x 100 buc; 
- semănat gazon – 259,63 x 100 mp; 
- plantat trandafiri – 3.200 buc; 

     - Parc Marghiloman (suprafaţa întreţinută) – 160.000 mp; 
- Parc Tineretului (suprafaţa întreţinută) – 200.000 mp; 
- Parc Crâng (suprafaţa întreţinută) – 170.000 mp; 
- spaţii verzi municipiul Buzău (suprafaţa întreţinută) – 2.100.000 mp; 

Veniturile totale ale societăţii realizate în anul 2014,se ridică la 26.787.552 
lei, din care venituri provenite din exploatare  26.787.393 lei şi venituri financiare 
159 lei. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ  TRANS-BUS  S.A Buzău 
 

În anul 2014, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii, aprobat  
prin Hotărârea nr.20/27.02.2014 a Consiliului Local Municipal, s-au realizat 
următoarele investiţii şi obiective: 
  

                                              U/M        Prevederi        Realizat      Diferenţe    Grad de 
                                              (lei)         BVC (lei)        BVC (lei)        +/- realizare: 
                                                                2014               2014                  
I. INVESTIŢII  - total                        3.241.000         3.556.000   315.000     109 % 
        din care:                                                                                                          
 
        a) investiţii in curs                     3.241.000         3.556.000   315.000     109 % 
  - plata ratelor aferente de leasing financiar a 20 buc. autobuze noi  marca BMC 
achiziţionate în anul 2008. 

 Gradul de  realizare de 109%, aparent arata că s-au achitat integral ratele 
aferente anului 2014, dar, în realitate, circa 35% din suma a fost alocată pentru 
plata unor restante din anul 2013. 
În anul 2014 nu au fost alocate fonduri financiare pentru investiţii noi. 
Considerăm că realizările din 2014, cât şi clasarea pe Locul I în Top Afaceri -  
România a S.C. Trans Bus S.A. Buzău, la domeniul 4939 (alte transporturi rutiere) 
şi obţinerea “Distincţiei de excelentă”, în baza rezultatelor economico-financiare 
2011-2013, constituie totuşi o realizare importantă, din anul 2014, a colectivului 
S.C.Trans-Bus S.A. Buzău rezultate obţinute cu spijinul nemijlocit al acţionarului 
unic şi al Primarului Municipiului Buzău - Domnul dr.ing. Constantin Boşcodeală, 
chiar în condiţiile grele de funcţionare ale acestui serviciu în anul 2014, din cauza 
subfinanţării de la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA şi impozitul pe profit 
repartizate municipiului Buzău. 
II. OBIECTIVE REALIZATE 
Principalii indicatori economico-financiari rezultaţi din execuţia bugetara  
aferentă anului 2014 se prezintă astfel: 
                                                   U/M         Prevederi              Realizat              % 
                                                  (lei)           BVC 2014            BVC 2014 
                                                                    ________________________________ 
 1. Venituri totale                              15.711.000            13.304.000        85% 
          2. Cheltuieli totale                            16.200.000            13.303.000        82% 
          3. Rezultat brut (profit)                            -                            1.000           
 

Nerealizarea în totalitate a veniturilor şi a cheltuielilor s-au datorat, în cea mai 
mare parte, insuficientei fondurilor alocate (realizat 7.907.423 lei fata de necesarul 
nostru de 10.000.000 lei) la capitolul subvenţii de la bugetul local dar şi a diminuării 
veniturilor proprii prin extinderea gratuităţilor şi la alte categorii sociale (elevi şi 
studenţi). 
 Chiar şi în aceste condiţii, societatea a înregistrat un rezultat pozitiv, cu un 
profit brut de 1.000  lei din activitatea curentă. 
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 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. 
 Cheltuielile cu salariile s-au încadrat în limita prevăzută de BVC-ul aferent 
anului 2014 (100, %), după cum urmează: 
 - fond de salarii - prevederi 2014: 4.453.000 lei 
 - fond de salarii - realizat 2014: 4.454.000 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 1835 lei, faţă de 1883 lei 
cât era prevăzut în buget, în proporţie de 97% deoarece nu s-a asigurat o creştere 
corespunzătoare a salariilor personalului societăţii.  
 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). 
 Totodată, au fost asigurate permanent materialele igienico-sanitare necesare. 
 La data de 31.12.2014, S.C.Trans-Bus S.A.Buzău a înregistrat datorii 
(1.364.794 lei) la bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat, care au fost 
eşalonate până în luna septembrie 2015. De asemenea, la aceeaşi dată, 
societatea are datorii la furnizori în suma de 273.964 lei, din care cca 225.000 lei la 
OMV Petrom. 
          Trebuie menţionat ca plata unor accesorii, atât la bugetul de stat cât şi la 
bugetul asigurărilor sociale se constituie în cheltuieli nedeductibile fiscal, care 
generează pierderi financiare, afectând rezultatul final al societăţii pe termen 
mediu, urmând ca pentru recuperarea acestora să asigurăm plata ritmică a tuturor 
obligaţiilor fiscale. 
          De asemenea, societatea are de recuperat o creanţă în suma de 15.960 lei 
de la Direcţia de Asistenţă Socială Buzău, reprezentând contravaloarea serviciilor 
de transport prestate pentru persoanele cu nevoi speciale, neîncasata din anul 
2012. 
 Considerăm că, în anul 2014, am reuşit să menţinem funcţionalitatea 
serviciului public de transport local la un nivel bun în condiţii de finanţare redusă, 
deoarece în acest moment pe trasee circulă numai autobuze noi, performante, 
asigurându-se transportul călătorilor din municipiul Buzău pentru toate categoriile 
sociale (salariaţi, elevi, studenţi, pensionari, persoane asistate social, persoane cu 
dizabilităţi, veterani, văduve de veterani, persoane persecutate politic etc.) 
           Mai mult decât atât, menţionăm că toate categoriile de pensionari şi 
persoanele cu nevoi speciale au circulat gratuit pe mijloacele de transport ale S.C. 
Trans Bus S.A. Buzău şi vor circula în continuare pe parcursul anului 2015 în 
aceleaşi condiţii. 
           Indicatorii de performanţă prevăzuţi în contractele de performanţă şi de 
mandat ale directorilor societăţii au fost realizaţi în proporţie de 155%. 
 În concluzie, anul 2014 a asigurat menţinerea calităţii serviciului de transport 
public local la un standard normal, dar şi asigurarea unei discipline a muncii mai 
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bună decât în perioadele anterioare, odată cu implementarea măsurilor de reformă 
asumate de echipa de conducere şi de personalul salariat al societăţii. 
 

 
 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIEŢE, TÂRGURI şi OBOARE  SA BUZĂU 
 
Societatea „PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE” SĂ 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 şi are sediul în str. 
Independenţei nr. 11, Buzău. 

 În decursul anului 2014, Societatea PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SĂ Buzău 
a avut mai multe acţiuni, dintre care evidenţiem: 

- în vederea executării lucrărilor de refacere a acoperişului din Piaţa Centrală, 
a fost aprobată contractarea unui credit în valoare de 560.000 lei; Societatea 
SC INTEGRAL SA a fost cea căruia i s-a atribuit contractul de lucrări; 

- modernizarea amplasamentulei Târgului Drăgaica 2014, prin construirea 
unor noi spaţii comerciale; 

- au fost aprobate taxele şi tarifele pentru 2015, cu o majorare de 6%, inclusiv 
perceperea unor penalităţi în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere 
la plata chiriilor; 

- conform Legii 145/2014 a fost aprobată modalitatea de implementare a  unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 
CAPITALUL SOCIAL al societăţii în anul 2014 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 în 2014    -                                            3.294.896 lei         
              din care 
 -VENITURI DIN ÎNCHIRIERI (spaţii-teren-tonete)                 2.888.960 lei 
 -VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII                                       66.468 lei 
-ALTE VENITURI                                                                       339.468 lei 
 REZULTATUL NET AL ANULUI 2014                                        30.996 lei  
 
  Măsuri/investiţii  planificate  pentru a fi realizate în  anul  2015:  

- urmărirea permanentă a încasărilor din închirieri, reducerea continuă a 
nivelului cheltuielilor şi a debitelor; 
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-  reluarea procedurilor de autorizare si modernizare a Pieţei Micro 12, prin 
obţinerea unor noi avize pentru construcţia existentă sau prin înlocuirea 
acesteia dacă  nu mai îndeplinesc cerinţele  legale de funcţionare. 

 
 
 
 

SOCIETATEA COMERCIALĂ RER ECOLOGIC SERVICE  SA BUZĂU 
 
 

 S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. a devenit, în prezent, unul din 
principalii prestatori de servicii de salubritate din ţară. Activitatea societăţii se 
desfăşoară pe baza prevederilor Caietului de sarcini, a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubritate adoptat de Consiliul 
Local şi a graficelor de lucrări aprobate de Serviciul de Gospodărie Comunală şi 
Locativă.  
 Cu un număr de 345 de  angajaţi şi cu 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 de 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. 

 Activitatea de salubrizare stradală 

 La nivelul municipiului Buzău, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU 
S.A., a executat conform graficului aprobat de Serviciul de Gospodărie Urbană din 
cadrul primăriei, următoarele lucrări:  
- măturat manual carosabil şi trotuare cca. 16.800 mii mp/lună; 
- măturat mecanizat carosabil - 3.450 km/lunar; 
- stropit carosabil, în perioada mai - octombrie - 62.117.710 mp; 
- aspirat carosabil în perioada aprilie – octombrie - 792 mii mp; 
- întreţinut spaţii verzi şi trotuare - 49.500 mii mp; 
- curăţat rigolă - 490.850 mp; 
- vidanjarea a cca. 400 mc ape pluviale în zonele afectate de inundaţii din 

municipiu; 
- evacuarea a 7336 tone gunoi depozitat accidental în locuri neamenajate şi altor  

10341 tone gunoi rezultat din curăţenia stradală; 
  -  acţiunile de deszăpezire a tramei stradale, trotuarelor şi de combatere a 

poleiului au fost asigurate în lunile de iarnă - ianuarie şi noiembrie - decembrie 
2014. 

 Alte lucrări executate de societate: 

-   menţinerea pe domeniul public a unui număr de 9 buc. containere de 7 mc 
pentru depozitare gunoi în zona Micro 14, Zona Industrială, Piaţa Centrală, 
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Bariera Ploieşti, 6 buc. containere de 3 mc în zona centrală (str. Vişinului), str. 
Bazalt, str. Simila, Parc Crâng, şi 21 buc. eurocontainere de 1,1 mc în zonele 
Cartier Dorobanţi – Piaţă, BRD Dorobanţi, ştrand Parc Tineretului, şoseaua 
Brăilei, Piaţa Crâng, str. Haiducului, str.Transilvaniei etc. adică în zone în care 
apar în mod frecvent depozite necontrolate; 

- trasarea de marcaje stradale – 180 km marcaj stradal longitudinal şi pietonal, 
aceste lucrări fiind executate pe cele mai importante artere din municipiu (străzi, 
bulevarde, alei de acces în cartierele Broşteni, Dorobanţi I, Dorobanţi II, zona 
industrială, poduri şi pasaje, precum şi pe Şoseaua de Centură a oraşului); 

- asigurarea curăţeniei oraşului prin montarea unor coşuri gunoi stradale în toate 
zonele, cele deteriorate fiind înlocuite; 

- executarea unor platforme ecologice noi, pentru depozitarea gunoiului menajer 
în zona Unirii Sud/PT 13/2 şi în cartierul Dorobanţi I/PT27/2 (str. Dimineţii), 
precum şi lucrări de reabilitare şi securizare la platformele ecologice din cartierul 
Micro XIV, Dorobanţi I (zona pescărie), Dorobanţi II, zona centru (Hotel 
Coroana, Bazar şi str. Tunel). De asemenea, au fost dezafectate platformele de 
gunoi din zona centru - Forţele de Muncă, Dorobanţi I (str. Leului) şi din Micro 
XIV. 

 Activitatea de salubrizare menajeră 

 Pe parcursul anului 2014, secţia de salubritate menajeră a asigurat servicii 
de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere pentru următoarele 
categorii de beneficiari: 

-    9.600 abonaţi casnici; 
-    273 asociaţii de proprietari; 
-    1.573 agenţi economici cu 2169 puncte de lucru în municipiu; 

           -   110 instituţii publice, cu 143 puncte de lucru. 
 Colectarea gunoiului menajer de la asociaţiile de proprietari se asigură prin 
amplasarea pe platforme a 368 eurocontainere metalice de 1,1 mc, 13 
eurocontainere PVC de 1,1 mc, precum şi a 120 buc. europubele în camerele de 
gunoi ale blocurilor turn, pentru care lunar se plăteşte chirie. De asemenea sunt şi 
asociaţii care au pubele proprii (510). La asociaţiile de proprietari au fost înlocuiţi 
sau reparaţi recipienţii de colectare deterioraţi. De asemenea au fost spălaţi şi 
dezinfectaţi periodic, conform unui grafic, recipienţii folosiţi pentru colectarea 
deşeurilor menajere. 
 Agenţii economici mari, dar şi agenţii economici mici sunt dotaţi, prin 
închiriere, cu recipienţi de colectare a gunoiului menajer astfel: 280 pubele, 411 
eurocontainere de 1,1 mc, 39 containere de 3 mc, 16 containere de 7 mc şi 3 buc. 
containere de 20 mc. 
 Pentru coletarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din fluxul 
menajer, şi în anul 2014 au fost menţinute pe domeniul public un număr de 10 
baterii de eurocontainere de 2,1 mc (30 buc), în toate pieţele şi cartierele din 
municipiu. 

 Până la sfârşitul anului 2014, colectarea selectivă a fost implementată pe un 
număr de 57 de străzi din Cartierul Nicolae Titulescu, în tot Cartierul Orizont şi la 3 
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asociaţii de proprietari din municipiul Buzău, acestea din urmă însumând 
aproximativ 1300 de apartamente.  
 Tot pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, 
agenţii economici deţin prin închiriere un număr redus de pubele şi containere 
pentru reciclarea şi valorificarea deşeurilor (46 pubele şi 78 containere de 1,1 mc).   
 Tot în această perioadă a continuat programul de distribuire în mod gratuit 
abonaţilor casnici de europubele de 120 litri şi, respectiv, de 240 litri. În anul 2014 
au fost distribuite un număr de 89 de  pubele. Aceste pubele au fost distribuite 
abonaţilor casnici care au încheiat contracte în anul 2014. 
Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile 

Activitatea de colectare selectivă (PET-uri, folie de polietilenă – PE, deşeu şi, 
polipropilenă – PP, hârtie şi carton, deşeuri metalice, DEEE)  a continuat şi în anul 
2014, atât pe domeniul public cât şi la agenţii economici. 
 În anul 2014 s-au colectat: folie de polietilenă de la agenţi economici, deşeu 
polipropilenă (PP), de pe domeniul public – 1,27 tone şi de la agenţi economici şi 
instituţii publice - 7,86 tone; PET-uri de pe domeniul public – 6,63 tone şi de la 
agenţi economici şi instituţii publice - 2,24 tone; hârtie şi cartoane de pe domeniul 
public - 61,03 tone şi de la agenţi economici şi instituţii publice - 573,58 tone,  
DEEE de la agenţi economici, instituţii şi populaţie - 1,235 tone. 

 Activitatea de dezinsecţie - deratizare 
 Conform programului aprobat de primărie, acţiunile de dezinsecţie şi de 
deratizare s-au desfăşurat sub stricta supraveghere şi îndrumare a Direcţiei de 
Sănătate Publică.  

În cursul anului 2014, au fost executate în mod periodic tratamente de 
dezinsecţie (parcuri, cartiere din municipiul Buzău – 1.412 ha) şi deratizare 
(parcuri, alei, cartiere, cimitire din municipiul Buzău – 890 ha). 

De asemenea, au fost executate tratamentele privind dezinsecţia pentru 
combaterea insectelor (tânţari, muşte etc) - la sol şi prin aviotratament - în 2 etape. 
În lunile iunie şi iulie au fost executate lucrări de dezinsecţie la sol, în toate 
cartierele din municipiul Buzău, inclusiv în zona industrială, însumând o suprafaţă 
de 740 ha. Dezinsecţia parcurilor s-a executat în două etape: prima, în lunile mai – 
iunie, când au fost executate lucrări pe o suprafaţă de 132 ha, iar în a doua în 
lunile august – septembrie când s-au realizat operaţiuni similare, pe o suprafaţă de 
540 ha. 

În ceea ce priveşte dezinsecţia prin aviotratament, precizăm că şi aceasta s-
a realizat în două etape. Prima s-a executat în luna mai pe o suprafaţă de 700 ha, 
reprezentând suprafaţa unor cartiere, parcuri, alei, cimitire şi spaţii verzi din 
municipiul Buzău. A doua etapă - în luna august, pentru o suprafaţă  similară cu 
prima, acoperind cartiere, parcuri, alei, cimitire şi spaţii verzi. 
 Au fost utilizate cele mai bune substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, 
utilaje de ultimă generaţie şi personal autorizat. 

 Derularea contractelor 

 Contractul de concesiune încheiat cu Primăria s-a desfăşurat în condiţii bune, 
respectându-se clauzele contractuale şi angajamentele asumate. 
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 S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A  a avut în cursul anului 2014, 
un număr de 9.600 contracte de salubritate cuprinzând 18.300 persoane - abonaţi 
casnici şi 60.540 persoane organizate în  273 asociaţii de proprietari. Există un 
număr de persoane, locuitori la case individuale, care nu au încheiate contracte de 
salubritate, din diverse motive: rea credinţă, sustragerea de la declararea corectă a 
numărului de persoane, veniturile mici de care dispun. O mare parte dintre aceştia 
depozitează deşeurile în recipienţii asociaţiilor de proprietari sau în diverse puncte 
ale oraşului (colţ de stradă, locuri virane), fenomen ce duce la crearea de depozite 
necontrolate şi nemulţumirea celor care sunt corecţi şi nu se sustrag de la plata 
pentru seviciul prestat de RER ECOLOGIC SERVICE SA Buzău. 

În ceea ce priveşte încheiere de noi contracte, acţiunile organizate de către 
societate, nu au condus la rezultatele scontate. Chiar şi atunci când în aceste 
acţiuni s-a implicat Primăria, prin Direcţia de Poliţie Locală, numărul de contracte 
încheiate a fost relativ mic. Acţiunea demarată împreună cu poliţia locală pentru 
încheierea de contracte în zona străzilor Primăverii, Viilor şi Rahovei a continuat şi 
în anul 2014, numărul de contracte pentru aceste străzi fiind de 204. 

 Gestionarea relaţiilor cu clienţii 

 Societatea S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A dispune de un 
dispecerat ce funcţionează permanent, pentru a menţine un contact permanent cu 
clienţii în scopul prelucrării şi rezolvării eficientă a reclamaţiilor sunt puse la 
dispoziţia clienţilor 3 numere de telefon (0238/540484 - permanent, 0238/436912, 
0238/421502 – de luni până vineri între 8,00 - 16,30) precum şi site-ul: 
www.rerbuzau.ro 
 Clienţii noştri ne 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. 
 Piaţa serviciilor de salubritate, investiţiile efectuate dar şi preţul depunerii 
deşeurilor în rampa ecologică  influenţează politica preţurilor. 
 Ridicarea deşeurilor de la populaţie se face în baza unor programe aprobate 
de Primărie şi Direcţia de Sănătate Publică. 
  Din dorinţa de a veni în întâmpinarea necesităţilor clienţilor săi, societatea 
şi-a diversificat serviciile, existând posibilitatea ca aceştia să beneficieze de servicii 
suplimentare, pe bază de contract pentru : 
 - servicii de salubrizare interioară şi exterioară ale blocului; 
 - servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 
 În concluzie, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. se face 
remarcată prin competenţa, experienţa şi puterea de muncă a angajaţilor, având 
un potenţial prin care punem la dispoziţia clienţilor noştri servicii eficiente de 
calitate. 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
ADOPTATE ÎN ANUL  2014 

 

Nr.şi data 
adoptării 
hotarârii 

Conţinutul hotărârii  
 OBS. 

 
 1/ 

30.01.2014 

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială 
şi de mediu a municipiului Buzău pentru perioada 2014-2020.  

 

2/ 
30.01.2014 

pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe 
anul 2014 

 
 

 
3/ 

30.01.2014 

pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe 
anul 2014 

 

4/ 
30.01.2014 

privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 
 
 

5/ 
30.01.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 165/2013 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind stabilirea unor măsuri 
organizatorice pentru desemnarea unui membru în consiliul 
de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans – Bus " S.A. 
Buzău 

 

6/ 
30.01.2014 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân Buzău 

 

 
 
 

7/ 
30.01.2014 

privind desemnarea domnului consilier Mirea Vasile în calitate 
de membru în Comisia pentru administraţie publică, juridică şi 
de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău 

 

 
8/ 

30.01.2014 

privind constatarea renunţării doamnei Cîrcei Elena – Laura 
la mandatul de cenzor în cadrul Societăţii Comerciale " Pieţe, 
Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
9/ 

30.01.2014 

pentru prelungirea delegării gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Buzău, precum şi modificarea 
contractului de concesiune 

 

 
 
 

10/ 
30.01.2014 

pentru aprobarea trecerii din proprietate publică în proprietate 
privată a municipiului Buzău a unor mijloace fixe 
concesionate Societăţii Comerciale " Compania de Apă" S.A. 
Buzău, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora 

 

 
11/ 

30.01.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului a imobilului–anexă, situat în municipiul Buzău, 
strada Colonel Ion Buzoianu nr. 109 

 

 
 

12/ 
30.01.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, 
strada George Coşbuc nr. 5, în incinta Scolii Gimnaziale " 
Nicolae Titulescu" 

 

 
 

13/ 
30.01.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unei părţi din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în 
municipiul Buzău. strada Mareşal Averescu nr. 1 

 

 
 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unei părţi din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în 
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14/ 
30.01.2014 

municipiul Buzău. strada Mareşal Averescu nr. 1 

 
 
 
 

15/ 
30.01.2014 

pentru revocarea Hotărârii nr. 185/2013 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea atestării la domeniul 
public a terenului situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, 
limitrof imobilului nr. 78, precum şi trecerea acestui teren din 
proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului 
Buzău 

 

 
 

16/ 
30.01.2014 

pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu                   " 
Locuinţe colective mici, cu regim de înalţime P + 2 nivele, în  
municipiul Buzău, strada Vulcani nr. 9,  judeţul Buzău" 

 

17/ 
30.01.2014 

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

 

 
18/ 

27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2013 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 
  

19/ 
27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 
 

 
20/ 

27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău 

 

 
21/ 

27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

 
22/ 

27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. 
Buzău 

 

 
23/ 

27.02.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L.Buzău 

 

 
 

24/ 
27.02.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 20/2007 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulaţie 
pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri  
publice din municipiul Buzău 

 

 
25/ 

27.02.2014 

privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale " Trans – Bus " S.A. Buzău 

 

 
 
 
 

26/ 
27.02.2014 

pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Hotărârea 
nr. 106/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii 
Comerciale " Urbis - Serv " S.R.L. Buzău, precum şi stabilirea 
remuneraţiei aces-tora şi a directorului societăţii comerciale 

 

 
27/ 

27.02.2014 

privind alegerea unui membru în comisia de cenzori a 
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 

 

 
28/ 

27.02.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua 
de centură, limitrof cimitirului " Sf. Vineri" 

 

 
 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
"Vircom" S.R.L. Buzău a unor terenuri proprietate privată a 
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29/ 

27.02.2014 

municipiului, limitrof şi aferent spaţiilor comerciale situate în 
municipiul Buzău,  strada Unirii, bloc P 9, parter 

 
 
 

30/ 
27.02.2014 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
"Vircom" S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P6A, parter 

 

31/ 
27.02.2014 

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

 

 
 
 

32/ 
27.02.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, 
strada Unirii, la parterul blocului O.1 

 

 
33/ 

27.03.2014 

privind aderarea comunei Costeşti, judeţul Buzău, prin 
consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008 "  

 
  

 
 
 
 

34/ 
27.03.2014 

privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de 
interes public local ce se vor executa în anul 2014 de 
persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor 
social, precum şi persoanele apte de muncă cazate în Centrul 
de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără 
Adăpost Buzău 

 
 

 
35/ 

27.03.2014 

privind conferirea titlurilor de " Cetăţean de Onoare" şi " Omul 
Anului 2013 " unor personalităţi cu merite deosebite 

 

 
36/ 

27.03.2014 

pentru modificarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, 
începând cu 01 aprilie 2014       

 

 
37/ 

27.03.2014 

pentru modificarea organigramei şi a unor posturi în statul de 
funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " 
Alexandru Marghiloman " Buzău 

 

 
 

38/ 
27.03.2014 

pentru aprobarea garantării unui credit pentru investiţii şi a 
unei linii de credit care se vor contracta de Societatea 
Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
39/ 

27.03.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, 
adiacente străzii Siriului 

 

 
40/ 

27.03.2014 

pentru aprobarea atestării apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, limitrof 
imobilului nr. 2 

 

 
 
 
 

41/ 
27.03.2014 

privind modificarea Hotărârii nr. 36/2007 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea dării unor suprafeţe 
locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în 
incinta stadionului "Gloria" în folosinţa gratuită şi temporară a 
Direcţiei Judeţene pentru Tineret Buzău 

 

 
 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu 
gratuit acordat Palatului Copiilor Buzău asupra imobilelor 
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42/ 
27.03.2014 

situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 1 

 
 
 

43/ 
27.03.2014 

pentru modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea nr. 241/2003 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea 
trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea 
privată a municipiului, precum şi concesionarea acestui teren 
prin licitaţie publică deschisă, articol modificat prin Hotărârea 
nr. 42/2004 

 

 
 
 

44/ 
27.03.2014 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială  " 
Comfortuna 93" S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul 
Buzău, strada Transilvaniei, limitrof Scolii Gimnaziale "Mihail 
Kogălniceanu " Buzău 

 

 
45/ 

27.03.2014 

pentru aprobarea introducerii unor documentaţii de urbanism 
în Planul urbanistic general al municipiului Buzău şi 
Regulamentului general de urbanism aferent 
 

 

46/ 
27.03.2014 

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

 

 
47/ 

27.03.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2014 

 

48/ 
24.04.2014 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  al 
municipiului Buzău pe anul 2013 

 
  

49/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale 
Societăţii Comerciale " Trans – Bus " S.A. Buzău 

 
 

50/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale 
Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău 

 

 
51/ 

24.04.2014 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău     

 

52/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale 
Societăţii Comerciale " Urbis - Serv " S.R.L. Buzău 

 

53/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 
municipiului Buzău pe anul 2014 

 

54/ 
24.04.2014 

   privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară         " 
Drăgaica - 2014 " 

 

 
 
 

55/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea proiectului " Reabilitare Corp 6 – Colegiul 
Naţional B.P. Haşdeu ", a cheltuielilor legate de proiect, 
precum şi a acordului între Unitatea Admi-nistrativ – 
Teritorială municipiul Buzău şi Colegiul Naţional " B.P. 
Haşdeu " Buzău 

 

 
 
 

56/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea proiectului " Reabilitare Corp 7 – Colegiul 
Naţional B.P. Haşdeu ", a cheltuielilor legate de proiect, 
precum şi a acordului între Unitatea Administrativ – Teritorială 
municipiul Buzău şi Colegiul Naţional " B.P. Haşdeu " Buzău 

 

 
 
 
 

57/ 

pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind 
achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de către Societatea 
Comercială " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău a căror valoare 
depăşeşte pragul prevăzut de art. 19 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobată prin Legea nr. 
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24.04.2014 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
 

58/ 
24.04.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2012 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale        " Pieţe, Târguri şi 
Oboare " S.A. Buzău, stabilirea remuneraţiei acestora, 
precum şi a directorului societăţii comerciale 

 

 
 
 

59/ 
24.04.2014 

modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 106/2012 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Urbis - 
Serv " S.R.L. Buzău, precum şi stabilirea remuneraţiei 
acestora 

 

61/ 
24.04.2014 

alegerea comisiei de cenzori a Societăţii Comerciale              " 
Trans – Bus " S.A. Buzău 
 

 

 
62/ 

24.04.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua 
de centură, tarlaua 61 

 

 
63/ 

24.04.2014 

pentru aprobarea atestării apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, b-dul 
Stadionului, zona blocurilor 3A – 4A 
 
 

 

 
 

64/ 
24.04.2014 

pentru aprobarea trecerii unor mijloace fixe din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în 
vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării 

 

 
65/ 

24.04.2014 

pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în 
proprietatea privată a municipiului a terenului situat în 
municipiul Buzău, cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1 

 

 
 
 
 
 

66/ 
24.04.2014 

privind transmiterea în folosinţa gratuită şi temporară, către 
Compania Naţională de Investiţii " CNI " S.A. Bucureşti, a 
terenului aflat în proprietatea privată municipiului, situat în 
municipiul Buzău, cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1, în 
vederea executării obiectivului de investiţii  " Sală de sport 
şcolară, cu nivel de practică sportivă competiţională cu teren 
de handbal şi 150 locuri pentru spectatori – proiect pilot" 

 

67/ 
24.04.2014 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău 

 

 
 
 
 

68/ 
24.04.2014 

privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 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 

 

69/ 
24.04.2014 

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

 

 
 
 

70/ 
24.04.2014 

aprobarea planului urbanistic zonal "Zona industrială sud - 
construire fabrică de panouri tristrat, tarlaua 39, parcela 711, 
număr cadastral 4.122, intravilan  municipiul Buzău, judeţul 
Buzău ", precum şi a regulamentului de urbanism aferent, la 
solicitarea Societăţii Comerciale " Romconstruct AG " S.R.L. 
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71/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 
  

 
 

72/ 
29.05.2014 

privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Buzăului 
şi Vrancei, în vederea organizării manifestărilor religios – 
culturale dedicate Sfinţilor martiri Brâncoveni 

 
 

 
 

73/ 
29.05.2014 

privind aprobarea chiriei recalculate pentru locuinţele realizate 
prin programul de construire de locuinţe pentru tineret 
destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit 
vârsta de 35 de ani 

 
hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
 

74/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea proiectului contractului de vânzare – 
cumpărare a energiei termice care se va perfecta între 
Societatea Comercială " Ecogen Energy " S.A. Buzău şi 
Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău 

 

75/ 
29.05.2014 

pentru atribuirea denumirii unei artere de circulaţie din 
municipiul Buzău 

 

 
 
 

76/ 
29.05.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 79/2012 a Consiliului Local a 
Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Munici-pale "RAM" Buzău, 
stabilirea remuneraţiei acestora şi a directorului regiei 

 

 
 
 

77/ 
29.05.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 141/2013 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind aprobarea structurii 
organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului 
de funcţii ale Societăţii Comerciale  " Pieţe, Târguri şi Oboare 
" S.A. Buzău 

 

78/ 
29.05.2014 

pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău 

 

 
 
 
 
 

79/ 
29.05.2014 

privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică 
a statului şi din administrarea Ministerului Culturii – Institutul 
Naţional al Patrimoniului în proprietatea publică a municipiului 
Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău a            " Zidului lui Marghiloman ", construcţie care 
împrejmuieşte ansamblul conacului Alexandru Marghiloman 

 

 
 
 
 
 
 

80/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu 
gratuit acordat Universităţii din Bucureşti pentru Facultatea de 
Psihologie şi Stiinţele Educaţiei – Departamentul pentru 
Formarea Profesorilor – Filiala Buzău, asupra unor suprafeţe 
locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din imobilul 
proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, 
cartier Broşteni 

 

 
 
 
 

81/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu 
gratuit acordat Academii de Studii Economice Bucureşti 
pentru Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de 
Valori, asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă din imobilul proprietate publică a municipiului, 
situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni 

 

 pentru abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 66/ 2014 a  

Buzău 
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82/ 
29.05.2014 

Consiliului Local al al Municipiului Buzău privind transmiterea 
în folosinţa gratuită şi temporară, către Compania Naţională 
de Investiţii " CNI " S.A. Bucureşti, a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, 
cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1, în vederea executării 
obiectivului de investiţii  " Sală de sport şcolară, cu nivel de 
practică sportivă competiţională, cu teren de handbal şi 150 
locuri pentru spectatori " – proiect pilot 

 
 
 
 
 

83/ 
29.05.2014 

privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 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 

 

 
 

84/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială  " 
Eurocris " S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial şi terasei 
situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 13 E, parter 

 

 
 

85/ 
29.05.2014 

pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Sava Vasile a 
terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului 
comercial situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, 
limitrof imobilului cu nr. 2 

 

86/ 
29.05.2014 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru elibe-rarea 
unor certificate de urbanism 

 

 
 
 
 
 

87/ 
29.05.2014 

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 
nr.48/2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
general  al municipiului Buzău pe anul 2013 precum si 
validarea unor dispoziţii emise de primarul municipiului Buzău 
cu privire la bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2013 
si rectificarea definitivă a bugetului local al municipiului Buzău 
pe anul 2013 

 

 
88/ 

29.05.2014 

privind aderarea comunei Amaru, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 
2008 " 
 

 

 
89/ 

05.06.2014 

privind aprobarea vânzării pachetului majoritar de acţiuni din 
portofoliul Societăţii Comerciale  " Ecogen Energy " S.A. 
Buzău 

 

 
90/ 

27.06.2014 

pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în 
adunările generale ale acţionarilor Societăţii Comerciale " 
Ecogen Energy  " S.A. Buzău 

 
  

 
 
 

91/ 
27.06.2014 

privind transformarea postului, precum şi stabilirea 
procedurilor şi criteriilor pentru organizarea şi desfăşurarea 
concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de director al Centrului de Zi şi de Noapte pentru 
Persoane Adulte fără Adăpost Buzău 

 
 

 
92/ 

27.06.2014 

pentru stabilirea unor măsuri privind îmbunătăţirea calitativă  a 
apei furnizată populaţiei de către operatorul Societatea 
Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău 

 
hotărâre 

cu 
caracter 
normativ 
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93/ 
27.06.2014 

pentru completarea art. 6 – prima liniuţă din contractul de 
concesiune a platformei Drăgaica, înregistrat sub nr. 
13.280/1.375/ 2010 şi perfectat între municipiul Buzău şi 
Societatea Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
 

94/ 
27.06.2014 

pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată 
în municipiul Buzău,  strada Păcii nr. 19 

 

 
95/ 

27.06.2014 

pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu " Lo-cuinţe 
colective mici, cu regim de înalţime maxim P + 2 nivele, 
municipiul Buzău, strada Popa Tun nr. 5,  judeţul Buzău"; 

 

96/ 
27.06.2014 

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

 

 
97/ 

27.06.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada iulie - septembrie 2014 

 

 
98/ 

31.07.2014 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Barbu Ion     
    

 

99/ 
31.07.2014 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Micu Nicolae 

 

 
100/ 

31.07.2014 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 
II, precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 
2014  

 

 
 

101/ 
31.07.2014 

privind modificarea şi abrogarea unor articole din Hotărârea 
nr. 9/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru 
prelungirea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare  
din municipiul Buzău, precum şi modificarea contractului de 
concesiune 

 

 
 
 
 
 

102/ 
31.07.2014 

privind abrogarea Hotărârii nr. 57/2014 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea Normelor procedurale 
privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de către 
Societatea Comercială  "Urbis - Serv" S.R.L. Buzău a căror 
valoare depăşeşte pragul prevăzut de art. 19 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 

103/ 
31.07.2014 

pentru modificarea şi completarea unei poziţii din inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău     

 

 
 

104/ 
31.07.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, cartier 
micro 14, aferent construcţiei proprietatea Companiei 
Naţionale Poşta Română S.A.  

 

 
105/ 

31.07.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, bariera 
Ploieşti, strada Unirii nr. 2 C  

 

 
106/ 

31.07.2014 

 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, strada Patriei nr. 58 

 

 
107/ 

31.07.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată, situat la intersecţia străzilor 
Transilvaniei cu Depozitului din municipiul Buzău       
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108/ 

31.07.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unui teren proprietate publică a municipiului Buzău 

 

 
 

109/ 
31.07.2014 

pentru modificarea articolului 1 din contractul de concesiune a 
platformei Drăgaica, înregistrat sub nr. 13.280/1.375/2010 şi 
perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială " 
Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 

 
 

110/ 
31.07.2014 

pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Florescu 
Alexandru a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz 
şi aferent  sediului administrativ situat în municipiul Buzău,b-
dul Unirii, la parterul blocului 18E 

 

 
 

111/ 
31.07.2014 

pentru aprobarea vânzării către soţii Chircău Maria – Monica 
şi Chiorcău Mihai a terenului proprietate privată a municipiului, 
aferent extinderii spaţiului comercial situat în municipiul 
Buzău, b-dul Stadionului, zona blocurilor 3A – 4A din cartierul 
micro 14  

 

112/ 
31.07.2014 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru elibe-rarea 
unor certificate de urbanism 

 

 
 

113/ 
31.07.2014 

 privind "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Buzău în perioada 2014-2020" 

 

 
114/ 

28.08.2014 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 
2014/2015 

 

 
 
 

115/ 
28.08.2014 

pentru modificarea pct. 4, alin. (3) din anexa nr. 9 la contractul 
de vânzare – cumpărare a energiei termice nr.269/4.798/2014 
perfectat între Societatea Comercială "Ecogen Energy" S.A. 
Buzău şi Regia Autonomă Municipală " RAM " Buzău 

 

 
116/ 

28.08.2014 

pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, 
numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii 
Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău 

 

 
 
 

117/ 
28.08.2014 

privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul privat 
al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale 
de Investiţii S.A. Bucureşti, pe durata construirii obiectivului de 
inves-tiţii " Sală de sport cu tribună 180 de locuri "  

 

 
 
 

118/ 
28.08.2014 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de servitute cu 
titlu gratuit în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de 
Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – 
Sucursala de Distribuţie Buzău asupra unui teren proprietate 
publică a municipiului Buzău 

 

119/ 
28.08.2014 

privind modul de soluţionare a cererilor pentru elibe-rarea 
unor certificate de urbanism 

 

 
120/ 

30.09.2014 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

 

 
121/ 

30.09.2014 

pentru aprobarea statului de funcţii al personalului contractual 
din cadrul Casei de Cultură "Ion Caraion" a municipiului 
Buzău;    
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122/ 

30.09.2014 

privind aprobarea participării municipiului Buzău, în calitate de 
asociat - membru fondator, la constituirea Asociaţiei CLLD 
Buzău, judeţul Buzău; 

 

 
       
 
 
 
     123/ 
30.09.2014 

privind retragerea municipiului Buzău, prin consiliul local, din 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Inter-comunitară " Eco Buzău 
2009", precum şi revocarea Hotărârii nr. 156/2011  privind  
darea în administrarea Consiliului Judeţean Buzău a terenului 
aferent depozitului neconform pentru deşeuri menajere al 
municipiului Buzău, în vederea închiderii şi ecologizării 
acestora în cadrul proiectului " Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Buzău" 

 

 
124/ 

30.09.2014 

privind validarea unor dispoziţii emise de primarul municipiului 
referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzău 
pe anul 2014; 

 

 
 

125/ 
30.09.2014 

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 şi particular din 
municipiul Buzău 

 

 
 
 

126/ 
30.09.2014 

privind punerea la dispoziţie, pe durata executării lucrărilor, a 
terenului necesar realizării obiectivului de investiţii " Staţie de 
tratare apă potabilă Buzău- Sud/ Drăgaica" din cadrul 
proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă în judeţul Buzău"; 

 

 
 
 

127/ 
30.09.2014 

privind punerea la dispoziţie, pe durata executării lucrărilor, a 
terenului necesar realizării obiectivului de investiţii "Staţie de 
tratare apă potabilă Buzău - Zahăr" din cadrul proiectului 
"Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 
în judeţul Buzău"; 

 

 
 
 

128/ 
30.09.2014 

punerea la dispoziţie, pe durata executării lucrărilor, a 
terenului necesar realizării obiectivului de investiţii " Staţie de 
tratare apă potabilă Buzău - Est" din cadrul proiectului 
"Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 
în judeţul Buzău"; 

 

    
 
 
    129/ 
30.09.2014 

privind punerea la dispoziţie, prin darea în folosinţă cu titlu 
gratuit, pe durata executării lucrărilor, a terenului necesar 
realizării obiectivului de investiţii " Extindere reţea de 
alimentare cu apă municipiul Buzău - comuna Verneşti din 
cadrul proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă în judeţul Buzău"; 

 

 
 
 
 

130/ 
30.09.2014 

privind punerea la dispoziţie, prin darea în folosinţă cu titlu 
gratuit, pe durata executării lucrărilor, a terenului necesar 
realizării obiectivului de investiţii " Extindere reţea de 
alimentare cu apă municipiul Buzău-comuna Costeşti, satul 
Spătaru" din cadrul proiectului "Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău"; 

 

 
131/ 

30.09.2014 

privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al municipiului 
a unui teren arabil situat în municipiul Buzău strada Dorobanţi 
, în tarlaua 61, parcela 3; 

 

 
132/ 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul 
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30.09.2014 Buzău, şoseaua de centură, tarlaua 61 

133/ 
30.09.2014 

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

 

 
134/ 

30.09.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 
2014; 

 

135/ 
09.10.2014 

 privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe 
anul 2014 

 

 
     
 
 
     136/ 
09.10.2014 

 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.126 din 30 
august 2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru 
aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia 
Autonomă Municipală "RAM" Buzău în perioada 2006–
semestrul I 2012, prin prestarea serviciilor publice de 
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 
în sistem centralizat către populaţie. 

 

 
      137/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea şi 
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 
salubrizare din municipiul Buzău; 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
 

138/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea  cererii de finanţare  şi a cheltuielilor 
actualizate  aferente obiectivului de investiţii  „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Buzău, judeţul 
Buzău” - Cererea de finanţare nr. 2; 

 

 
139/ 

30.10.2014 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 
al- III- lea 2014 precum şi rectificarea bugetului municipiului 
Buzău pe anul 2014; 

 

 
           
     140/ 
30.10.2014 

pentru modificarea şi completarea Normelor locale privind 
activitatea asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău 
aprobate prin Hotărârea nr.119/2013 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
 
 

141/ 
30.10.2014 

privind desemnarea  a doi înlocuitori ai  reprezentantului 
municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" la care unitatea 
administrativ-teritorială municipiul Buzău, are calitatea de 
asociat - membru fondator; 

 

 
142/ 

30.10.2014 

privind aderarea comunei Gura Teghii, judeţul Buzău, prin 
consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008 ";  

 

 
143/ 

30.10.2014 

privind aprobarea programului de practicare a patinajului pe 
gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău; 

 

 
 

144/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cozma Tomiţă a 
unor terenuri proprietate privată a municipiului, aferente 
construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Pogonele 
nr.5; 

 

 
 

145/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, la intersecţia străzilor  Dorobanţi şi Broşteni 

 

 
 

146/ 

pentru aprobarea vânzării către soţii Oncioiu Daniel Gheorghe 
şi Oncioiu Maria Mariana, chiriaşi ai imobilului proprietate de 
stat, aflat în administrarea  Consiliului Local al Municipiului 
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30.10.2014 Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Independenţei nr. 
27; 
 

 
 

147/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea vânzării către "Confex Societate 
Cooperativă" a terenului indiviz proprietate privată a 
municipiului şi aferent spaţiilor comerciale situate în municipiul 
Buzău, b-dul Unirii, la parterul blocului 18 F; 
 

 

 
 
 

148/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, proprietatea privată a 
statului, aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Unirii, 
la parterul blocului E.1; 

 

 
149/ 

30.10.2014 

privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Buzău, în calitate de asociat membru – fondator, 
la constituirea "Asociaţiei –CLLD Buzău", judeţul Buzău; 

 

 
 

150/ 
30.10.2014 

privind aprobarea participării Centrului de urgenţă de zi şi de 
noapte pentru persoanele adulte fără adăpost al Municipiului 
Buzău, în calitate de asociat membru–fondator, la constituirea 
"Asociaţiei–CLLD Buzău", judeţul Buzău; 

 

 
 
 

151/ 
30.10.2014 

pentru aprobarea emiterii de către Regia Autonomă 
Municipală "RAM" Buzău a unui bilet la ordin cu scadenţă la 
20 decembrie 2014, în favoarea S0ocietăţii "Ecogen Energy" 
S.A constituind garanţie la S.C "Libra Internet Bank " S.A. –
Sucursala Buzău. 

 

 
 

152/ 
30.10.2014 

 proiectul de hotărâre pentru aprobarea  cererii de finanţare şi 
a cheltuielilor actualizate aferente obiectivului de investiţii  
„Reabilitarea termică a  blocurilor de locuinţe din municipiul 
Buzău, judeţul Buzău” - Cererea de finanţare nr.3 

 

153/ 
30.10.2014 

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

 

 
154/ 

24.11.2014 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în 
municipiul Buzău  

 
hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 

 
155/ 

24.11.2014 

privind validarea unor dispoziţii emise de primarul municipiului 
referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzău 
pe anul 2014 

 

156/ 
24.11.2014 

privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe 
anul 2014 

 

157/ 
24.11.2014 

privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor – ediţia 
2014/2015 

 

 
158/ 

24.11.2014 

privind subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2015 a Fundaţiei pentru copii " Sf. Sava de la Buzău " 

 

 
 

159/ 
24.11.2014 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici şi a cofinanţării locale pentru proiectul 
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 
în judeţul Buzău” 

 

160/ 
24.11.2014 

privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei 
CLLD Buzău, judeţul Buzău 
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161/ 
24.11.2014 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unor terenuri indivize şi aferente spaţiilor 
comerciale situate în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă, la 
parterul blocurilor A5 şi  A6 

 

 
 

162/ 
24.11.2014 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
locuinţei proprietatea statului român, aflată în administrarea 
municipiului, situată în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă 
nr. 25 

 

 
163/ 

24.11.2014 

pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul 
Buzău, strada Unirii nr. 2 C 

 

164/ 
24.11.2014 

privind modul de soluţionare a unei cereri pentru eliberarea 
unui  certificat de urbanism 
 

 

 
165/ 

24.11.2014 

 privind plata pentru anul 2014 a drepturilor salariale cuvenite 
personalului aparatului de specialitate al primarului, conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 

 

 
166/ 

24.11.2014 

pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2015 a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România  - 
Filiala Buzău 

 

 
 

167/ 
11.12.2014  

 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Mihalaşcu 
Gabriel 

 
  

 
168/ 

11.12.2014 

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Toader Florin – Marian 

 

 
169/ 

11.12.2014 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, precum şi 
validarea unor dispoziţii privind majorarea bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 2014 

 

 
 
 
 

170/ 
11.12.2014 

pentru modificarea Hotărârii nr. 154/ 2014 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi a amenzilor  aplicabile în anul 
fiscal 2015 în municipiul Buzău 

 

 
 

171/ 
11.12.2014 

pentru aprobarea 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 

 
 
 

172/ 
11.12.2014 

privind prorogarea pentru anul 2015 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 

 

 
173/ 

11.12.2014 

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate şi 
regulate speciale pe raza Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni” 

 
hotărâre 
cu 
caracter 
normativ 
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174/ 
11.12.2014 

pentru schimbarea denumirii Grupului şcolar “Florentina 
Mosora” Buzău 

 

 
 
 

175/ 
11.12.2014 

privind trecerea unor mijloace fixe 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 

 

 
 

176/ 
11.12.2014 

pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu 
gratuit asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a 
municipiului Buzău, acordat Bibliotecii Judeţene " Vasile 
Voiculescu " Buzău 

 

 
177/ 

11.12.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a şase căsuţe 
de lemn situate în Parcul Crîng, zona Obelisc, aflate în 
proprietatea privată a municipiului Buzău 

 

 
 

178/ 
11.12.2014 

pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea  de 
locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe 
b.dul N. Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb 
 

 

 
 
 

179/ 
11.12.2014 

privind constituirea comisiei de evaluare şi aprobare a liniilor 
de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi 
stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în 
vederea acordării subvenţiei de la bugetul local în domeniul 
asistenţei sociale 

 

180/ 
11.12.2014 

privind modul de soluţionare a unei cereri pentru eliberarea 
unui  certificat de urbanism 

 

 
181/ 

11.12.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie - martie 2015 

 

 
182/ 

11.12.2014 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 
anul 2014 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " 
S.A. Buzău    

 

 
183/ 

18.12.2014 

privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe 
anul 2014, precum şi validarea unei dispoziţii privind 
majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014 
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REALIZĂRI INVESTIŢII 

31.12.2014 
 

Nr 
crt 

 

Denumire 
PROGRAM 2014 PLATI 2014  

TOTAL 
lei 

din care:  TOTAL 
lei 

 
 

din care: 

Buget 
local 

Transf 
Buget de 

stat 

FEDR Buget local Transf 
Buget de stat 

FEDR 

 TOTAL GENERAL 16.225.300 4.760.000 5.553.300 5.912.000 13.225.157,93 3.238.708,02 4.916.417,55 5.070.032,36 

 LUCRARI IN CONTINUARE 14.524.730 3.059.430 5.553.300 5.912.000 11.800.664,83 1.814.214,92 4.916.417,55 5.070.032,36 

 LUCRARI NOI 712.000 712.000 - _ 539.586,42 539.586,42 _ _ 

 ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 988.570 988.570 -  
_ 

884.906,68 884.906,68  
_ 

 
_ 

          

I. AUTORITAŢI PUBLICE ŞI 
ACŢIUNI EXTERNE 

 
107.000 

 
107.000 

  
- 

 
105.136,79 

 
105.136,79 

 
_ 

 
_ 

A. LUCRARI ÎN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

B. LUCRARI NOI  - - - - _ _ _ _ 

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 107.000 107.000  
- 

 
- 

105.136,79 105.136,79  
_ 

 
_ 

I. DOTĂRI INDEPENDENTE 107.000 107.000 - -   _ _ 

1. Extindere functionalitaţi “Avantax” 57.000 57.000 - - 57.000,00 57.000,00 _ _ 

2. Instalaţie de detecţie, semnalizare 
şi stingere a incendiilor în camera 
seerverelor 

18.000 18.000 - - 16.746,08 16.746,08 _ _ 

3. Instalaţie de detectie, semnalizare 
şi alarmare incendiu la arhiva 

32.000 32.000 - - 31.390,71 31.390,71 _ _ 

    - -   _ _ 

          

II. ALTE SERVICII PUBLICE 
GENERALE 

   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

A. LUCRARI îN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

B. LUCRARI NOI   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - -  
- 

 
- 

- -   
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IiI. APARARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI 
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

15.000 15.000  
 

- 

 13.063,40 13.063,40   

A. LUCRARI ÎN CONTINUARE - -  
- 

 -    

  

B. LUCRARI NOI - - - - _ _   

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 15.000 15.000  
- 

 
- 

13.063,40 13.063,40   

 POLŢTIA LOCALĂ 15.000 15.000  - 13.063,40 13.063,40   

1 Echipament tehnic comunicaţii în 
vederea accesarii bazei de date a 
MAI 

13.100 13.100 - - 13.063,40 13.063,40   

2 Calculator 1.900 1.900 - - - -   

          

IV. ÎNVĂŢĂMÂNT 774.000 774.000 - - 451.623,90 451.623,90   

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 138.430 138.430  
- 

 
- 

46.071,00 46.071,00   

1. Reabilitare Corp 7 – Col B.P. 
Haşdeu 

78.430 78.430  
- 

 
- 

43.788,00 43.788,00   

2. Reabilitare Corp 6 – Col B.P. 
Haşdeu 

60.000 60.000  
- 

 
- 

2.283,00 2.283,00   

          

          

B. LUCRĂRI NOI 200.000 200.000 - - 50.422,40 50.422,40   

 Reabilitare şcoală veche –Lic CFR 200.000 200.000  
- 

 
- 

50.422,40 50.422,40   

          

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 435.570 435.570  
- 

 
- 

355.130,50 355.130,50   

I. DOTĂRI INDEPENDENTE 256.100 256.100 - - 245.863,13 245.863,13   

1. Sistem supraveghere video 109.000 109.000 - - 107.672,90 107.672,90   

2 Calculatoare 32.000 32.000  
- 

 
- 

31.969,35 31.969,35   

3. Table interactive 108.000 108.000   106.220,88 106.220,88   

4. Maşină de uscat rufe 1.000 1.000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

5 Sistem alarmă antiefractie 6.100 6.100 - - - -   

    - - - -   

    - - - -   
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II.  CHELTUIELI PROIECTARE 179.470 179.470  
- 

 
- 

109.267,37 109.267,37   

1 S.F.+P.T.-Reabilitare  Corp 2-Liceul 
Pedagogic 

42.000 42.000  
- 

 
- 

41.182,37 41.182,37   

2 Documentaţie tehnică reabilitare 
clădiri Lic. CFR 

22.000 22.000  
- 

 
- 

21.248,00 21.248,00   

3 PT – Amenajare spaţiu vestiare – 
GPP “Bobocei din Micro 3” 

3.000 3.000  
- 

 
- 

300,00 300,00   

4 Expertiză  SF +PT. Corp 
administrative C3 - corp  Lic. 
Agricol 

60.900 60.900   34.968,00 34.968,00   

5 Reactualizare doc. the. Sală sport 
Colegiul Tehnic 

40.000 40.000   0 0   

6 Doc. proiectare obiectiv “ Lucrări 
cantină P+1 “ – Colegiul Nat. “B.P. 
Haşdeu” 

11.570 11.570   11.569,00 11.569,00   

          

IV. SĂNĂTATE - - - - - -   

 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

 LUCRĂRI NOI   - - - -   

      - -   

 ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - -  
- 

 
- 

    

          

V. CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE 

6.867.000 1.535.000 1.920.000 
 

3.412.000 6.151.947,87 512.526,40 1.911.265,51 3.728.155,96 

          

 
A 

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE  
6.415.000 

 
1.083.000 

 
1.920.000 

 
3.412.000 

 
5.736.140,28 

 
96.718,81 

 
1.911.265,51 

 
3.728.155,96 

B. LUCRĂRI NOI 262.000 262.000 - - 241.083,60 241.083,60   

1. Sistematizare vertical şi reţele the. 
Edilitare Sală sport – Liceul 
Program Sportiv 

 
20.000 

 
20.000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  

2. Demolare sală sport Liceul 
Program Sportiv 

242.000 242.000   241.083,60 241.083,60   

          

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 190.000 190.000   174.723,99 174.723,99   
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- 

I. DOTĂRI INDEPENDENTE  148.000 148.000  - 134.354,84 134.354,84   

1. Amenajare locuri de joaca pentru 
copii 

148.000 148.000   
- 

134.354,84 134.354,84   

          

II. CHELTUIELI DE PROIECTARE 42.000 42.000  
- 

 
- 

40.369,15 40.369,15   

1. Doc. teh. ec. - Conservare anexă 
vilă A. Marghiloman 

35.000 35.000  
- 

 
- 
 

 
34.288,48 

 
34.288,48 

  

2. Doc. teh.ec – Reabilitare sală sport 
Liceul Program Sportiv 

7.000 7.000   682,47 
68,20 

3.100,00 
300,00 
600,00 

1.000,00 
100,00 
230,00 

 
Total    - 6.080,67 

682,47 
68,20 

3.100,00 
300,00 
600,00 

1.000,00 
100,00 
230,00 

 
Total  - 6.080,67 

 

  

          

 PROIECTE:         

 Reabilitarea monumentului istoric 

"Ansamblul conacului Marghiloman" 

(Vila Albatros şi Parc Marghiloman) 
 

 
6.415.000 

 
1.083.000 

 
1.920.000 

 
3.412.000 

 
5.736.140,28 

 
96.718,81 

 
1.911.265,51 

 
3.728.155,96 

          

          

VI. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

0 0  
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 

  

          

B. LUCRĂRI NOI - - - - _ _   

          

C. ALTE CHELTUIELI - - - - _ _   

C1. DOTĂRI INDEPENDENTE - - - -     

          

C2. CREŞE - -  
- 

 
- 

 
_ 

 
_ 
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VII. LOCUINŢE, SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ   

1.219.000 1.219.000   
- 

1.211.537,86 1.211.537,86   

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 778.000 778.000   
- 

776.205,44 776.205,44   

1. Sistematizare zona cartier locuinţe 
Orizontului   

121.000 121.000   
- 

120.625,55 120.625,55   

2. Extindere iluminat public 383.000 383.000  - 383.042,76 383.042,76   

3. Instalare fibră optică cart. M. 
Viteazu - Republicii 

88.000 88.000  
- 

 
- 

87.106,65 87.106,65   

4. Demolare clădire  str. col. Ion 
Buzoianu nr. 91 

186.000 186.000   185.430,48 185.430,48   

          

B. LUCRARI NOI 250.000 250.000  - 248.080,42 248.080,42   

1 Alimentare energ. El. Bloc , Supit 151.000 151.000   150.526,97 150.526,97   

2. Alimentare energ. El. Bloc, Gerom 99.000 99.000   97.553,45 97.553,45   

          

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 191.000 191.000  - 187.252,00 187.252,00   

A. CHELTUIELI DE PROIECTARE 191.000 191.000   
- 

187.252,00 187.252,00   

I. PLANURI URBANISTICE ZONALE 0 0   - -   

          

III. STUDII PREFEZABILITATE, 
FEZABILITATE ŞI PROIECTE 
TEHNICE 

188.000 188.000   
- 

187.252,00 187.252,00   

1 Actualizare strategie de dezvoltare 
a municipiului Buzău 

60.000 60.000   59.892,00 59.892,00   

2 Documentatie tehnica reabilitare  
termica blocuri locuinte 

100.000 100.000   100.000,00 100.000,00   

3. Întocmire hărţi strategice de 
zgomot şi planuri urbanistice 

28.000 28.000  
- 

 
- 

27.360,00 27.360,00  
- 

 

          

B. DOTĂRI INDEPENDENTE  3.000 3.000 - - - - -  

1. Calculator 3.000 3.000 - - - - -  

        -  

VIII PROTECŢIA MEDIULUI - - - - _ _ -  

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - - - - _ _ -  

B. LUCRĂRI NOI - - - - _ _ -  

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - - - - _ _ -  
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IX. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 3.193.330 860.000 2.333.300  
- 

3..185.755,66 852.455,96 2.333.300  

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 3.193.330 860.000 2.333.300 - 3.185.755,66 852.455,96 2.333.300  

1. Dezvoltarea utilitaţilor municipale - 
sisteme de încălzire în mun. Buzău 
-lucrări suplimentare (extensii) 

 
3.193.330 

 
860.000 

 
2.333.300 

 
- 

 
3.185.755,96 

 
852.455,96 

 
2.333.300 

 

          

B. LUCRĂRI NOI - --  -     

          

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - -  
- 

 
.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

          

X. TRANSPORTURI 4.050.000 250.000 1.300.000 2.500.000 2.106.092,15 92.363,71 671.852,04 1.341.876,40 

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 4.000.000 200.000 1.300.000 
 

2.500.000 
 

2.056.492,15 
 

42.763,71 671.852,04 1.341.876,40 

B. LUCRĂRI NOI - - - - - - -  

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 50.000 50.000  
- 

 
- 

49.600,00 49.600,00  
_ 

 

C1 Documentaţie teh. Reproiectare 
strazi cartier M. Viteazu –( Panait 
Mosoiu, B. Iorgulescu, Pinului) 

50.000 50.000 -  49.600,00 49.600,00 _  

          

 PROIECTE cu finanţare externă 
nerambursabilă: 

        

 Reabilitare reţea de drumuri şi staţii 

de transport din zona de acţiune  

urbană  muncipiului Buzău  
 

 
4.000.000 

 
200.000 

 
1.300.000 

 
2.500.000 

 
2.056.492,15 

 
42.763,71 

 
671.852,04 

 
1.341.876,40 

          

          

XI. ACŢIUNI ECONOMICE, 
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

- -   - -   

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - -   - -   

          

 


