RAPORT
VICEPRIMAR
RADU NICOLAIE SEBASTIAN VALENTIN
privind activitatea desfăşurată în anul 2014
Avand in vedere misiunea administratiei publice locale de a asigura un
management performant, corect şi echilibrat, pentru a oferi premisele unei
dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare
pe teren lung, in anul 2014 am incercat implementarea unor masuri strategice de
dezvoltare locala pentru cresterea eficienţei actului decizional.
Planul strategic de dezvoltare pentru următorii ani a fost trasat in
documentul programatic “Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020” care
defineste cadrul pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare
durabilă a oraşului, ce vor putea fi duse la îndeplinire nu doar de către
administraţia locală, ci de către toţi actorii locali, utilizând oportunităţile de
finanţare oferite de Fondurile europene.
Domeniile strategice principale, in baza carora se vor dezvolta proiecte
pentru viitor sunt:
Modernizarea urbanistica, a infrastructurii şi a echipării edilitare a municipiului
Buzău;
Creşterea competitivităţii economice şi crearea de noi locuri de muncă;
Dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului cultural;
Asigurarea calităţii şi protecţiei mediului în conformitate cu aquis-ul comunitar;
şi a serviciilor sociale
Pentru o informare cât mai corectă, în spiritul transparenţei şi respectului pe
care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Buzau, voi detalia câteva din acţiunile ce s-au
desfăşurat în 2013, în cadrul compartimentelor directiei Tehnice al Primăriei
municipiului Buzau în principalele domenii de activitate:
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Unul din obiectivele cele mai importante ale serviciului de gospodărie
urbana conform strategiei de dezvoltare locala a municipiului Buzau 2014-2020 îl
reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, prin promovarea
calităţii şi eficienţei activităţilor desfasurate pentru un mediu sanatos si atractiv. În
cadrul activităţii de gospodărie comunală s-a avut în vedere realizarea, în limita
fondurilor financiare alocate, lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a
obiectivelor edilitar gospodăreşti.
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Astfel, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă
potabilă au fost executate în anul 2014 lucrări de modernizare a 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 2zona P.T.27 şi P.T.28, Micro 5 - 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.
In ceea ce priveste activitatea de protecţie a sănătăţii cetăţenilor
municipiului s-au executat lucrări de salubrizare a străzilor, respectiv de
identificare şi desfiinţare a depozitelor de gunoi necontrolat. 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 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 realizate 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
al municipiului.
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 5,
zona blocurilor 1-16, precum şi în cartierul Unirii-zona blocurilor 7-11, respectiv
parcarea de la Casa Căsătoriilor.
In ceea ce priveste delegarea gestiunii unui contract pe termen lung de tip
Proiectare-Execuţie-Finanţare-Operare (“DBFO”) pentru reţeaua de străzi urbane
din Municipiul Buzău s-au reluat procedurile in vederea relansarii licitatiei
deschise de atribuire, in vederea reabilitarii si operarii a 53 km de strazi.
Proiectul consta în execuţia lucrărilor de reabilitare, precum şi furnizarea
serviciilor de operare şi întreţinere a reţelei de străzi prevăzute, în cadrul unui
contract de tip Proiectare-Executie-Finantare-Operare (engl. “DBFO”) pe bază de
criterii de performanţă (sau “contract de tip PMMR” – Administrare şi Întreţinere
a Drumurilor pe Bază de Performanţă), pentru o durată de 12 ani.
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INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE CU FINANTARE
EXTERNA
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externa
este compartimentul de specialitate care asigură realizarea şi promovarea
programului de investiţii în concordanţă cu strategia de dezvoltare a municipiului
Buzău, gestionând astfel obiectivele de investiţii de la proiectare până la
implementare şi recepţie finală.
Pe parcursul anului 2014, au fost derulate obiective de investiţii,
aprobate prin bugetul local, după cum urmează:
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 reabilitate strazile din cartierul Mihai Viteazul si strada
Cuza Voda in proportie de 90% si finalizate 26 statii de transport, precum şi
lucrările de la obiectivul de investitii „Reabilitarea monumentului istoric
Ansamblul Conacului Marghiloman (vila Albatros, parc Marghiloman) din
municipiul Buzau” (a fost reabilitata vila in procent de 90% (acoperis, fatada,
iluminat interior, instalatie gaze, sanitare, incalzire, pardoseli,scari interioare,
climatizare ) , iar la parc au fost reabilitate aleile cu piatra, zidul, iluminatul .
De asemenea, s-au derulat in continuare lucrarile de reabilitare a
retelelor termice, respectiv pe str.Bucegi.
In vederea alimentarii cu energie electrica a locatarilor blocului Supit a
fost executat bransamentul la reteaua electrica .
Pentru evitarea accidentelor pe Soseaua nordului la km.112 s-au
achizitionat si montat parapeti din beton , pe o lungime de 378 m pe.
S-au efectuat reparaţii curente, precum şi dotări la unităţile de
învăţământ, după cum urmează:
Liceul Henri Coanda, Liceul M.Eminescu,
Liceul de Arta, Scoala nr.14, Scoala nr.12, Colegiul Tehnic, Grup Scolar Grigore
Moisil, Grup Scolar Nenitescu, Gr.Scolar D.Filipescu, Liceul Sportiv .
Au demarat lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a
blocurilor 1 si 2 –Gerom din Aleea Industriilor.
Au fost semnate contractele de finantare in vederea finalizarii
lucrarilor de reabilitare a Corpului 6 si Corpului 7 la Colegiul B.P.Hasdeu prin
Programul Operational Regional, cu finanţare externă.
In 2015 se vor finaliza cele două mari proiecte cu finantare externa
nerambursabila privind reabilitarea strazilor din cartierul Mihai Viteazul şi
încheierea lucrărilor de restaurare a monumentului istoric Ansamblul Conacului
Marghiloman (vila Albatros, parcul Marghiloman) şi inaugurarea activităţilor
„Centrului cultural Alexandru Marghiloman” .
De asemenea, vor demara lucrările de reabilitare termică a unui numar
de 48 de blocuri de locuinţe prin Programul Operational Regional, cu finanţare
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externă nerambursabila proiecte care au ca beneficiari directi un numar de 1930
apartamente si 4600 locatari, in valoare totala de 22.876.608 lei
Vor incepe lucrarile pentru constructia unei Sali sport cu tribuna de 180
locuri la Liceul cu Program Sportiv, cu finantare de la bugetul de stat prin
Compania Nationala de Investitii .
Pentru anul 2015 ne propunem sa realizam:
- studiu de trafic in municipiul Buzau
- amenajare locuri de joacă pentru copii
- reabilitare fantana arteziana in Piata Daciei
- extindere retele iluminat public
- reabilitare strazi
- realizarea Registrului spatiilor verzi
- intocmire PUZ-uri
- documentaţii tehnice în vederea realizării de proiecte cu finaţare externă
nerambursabilă;
- finalizare lucrari Sala sport la Colegiul Tehnic
- finalizare lucrari Corp internat si centrala termica la Gr.Sc.Costin Nenitescu
- reabilitare corp administrativ la Colegiul Agricol
- reabilitare cantina si sala sport la Liceul tehnologic Henri Coanda
- lucrari de reparatii curente la unitatile de invatamant prescolar si scolar

Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,
familie şi protecţie copii
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
A CONLIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU
In calitate de presedinte al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi
social-culturale, culte, familie şi protecţie copii si secretar al Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Buzau am
inregistrat, analizat, dezbatut si avizat un numar de 166 de proiecte de hotarari,
sesizari facute catre aceste comisii de diferiti cetateni, propuneri contracte, referate
ale directiilor primariei, solicitari expertiza si solicitari audinte. Am dispus
efectuarea demersurilor legale pentru rezolvarea sesizarilor si am acordat aviz
favorabil proiectelor de hotarari.
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