
RAPORT DE ACTIVITATE 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

  

PERIOADA: Ianuarie – 31 decembrie 2013  

  

ACTIVITATI: 

 Membru al COMISIEI PENTRU PATRIMONIU SI ACTIVITATI ECONOMICO - 

FINANCIARE  

 Materiale discutate in comisie :  

 - 149 solicitari ale unor persoane fizice si juridice precum si referate ale serviciilor de 

specialitate din Primaria Municipiului Buzau (atestarea unor terenuri la domeniul privat al 

municipiului, atestarea unor terenuri la domeniul public precum si trecerea lor in domeniul 

privat al municipiului, concesionarea unor terenuri proprietate publica a municipiului, 

cumpararea de catre solicitanti a unor terenuri proprietate privata a municipiului pentru care 

acestia aveau drept de preemptiune, scoaterea la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri 

proprietate privata a municipiului, propuneri privind schimburi de terenuri, inchirierea prin 

licitatie publica a unor spatii sau terenuri, etc.)  

 - 66 solicitari de eliberare a certificatelor de urbanism pentru ocuparea domeniului public al 

municipiului;  

 - in perioada ianuarie– 31 decembrie 2013 – discutat in comisie proiecte de hotarâri;  

 - prezent la toate sedintele comisiei in perioada ianuarie - decembrie;  

In cadrul comisiei, pentru documentare si clarificari, am solicitat colaborarea si  

sprijinul aparatului propriu al primarului, al secretarului si al reprezentantilor societatilor si 

regiilor autonome subordinate primariei.  

In activitatea din cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul comunitatii locale fara 

a avea o atitudine discriminatorie.  

  

 Participarea la lucrarile Consiliului Local  

- prezent la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau in perioada ianuarie  - decembrie;  

- in perioada mentionata, Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat un numar de 204 

proiecte de hotarare.  



In decursul sedintelor am avut o serie de interpelari, amendamente si intrebari  

referitoare la proiectele de hotarare propuse pe ordinea de zi. Am participat activ la  

dezbaterea proiectelor de hotarari , contribuind prin luarile de pozitie la modificarea unor 

propuneri, la aprobarea sau respingerea acestora, aspecte consemnate in minutele  

sedintelor de consiliu aflate pe site-ul primariei municipiului Buzau.  

 

De asemenea am avut o serie de luari de pozitie referitoare la:  

- problema sociala a cetatenilor din municipiul Buzau, strada Colonel Buzoianu;  

- finantarea  Asociatiei Sportive Fotbal Club "Gloria" Buzau;  

-  Asociatia sportiva Viitorul Buzau asociatie nou infiintata si care consider ca trebuie ajutata.  

  

 Membru al Colectivului de organizare si coordonare a Oraselului Copiilor – editia  

2013/2014 conform HCL 178/28.11.2013.  

 

In perioada 01 ianuarie -30 noiembrie 2013 

-  reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in consiliul de administratie de la 
Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul si reprezentant al consiliului local in comisiile 
pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la Gradinita cu Program Normal Casuta Piticilor si 
Liceul Tehnologic Meserii si Servicii . 

 

 In perioada 01 -31 decembrie 2013 

-reprezentant al consiliului local in baza HCL 140/2012 in consiliul de administratie de la 
Colegiul Economic, Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul, Liceul cu Program 
Sportiv Iolanda Balas Soter, Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu si reprezentant al consiliului 
local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la Gradinita cu Program Normal 
Casuta Piticilor si Liceul Tehnologic Meserii si Servicii . 
 

Intalniri cu cetatenii 

   In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii care m-au abordat pe 

urmatoarele teme:  

- clarificari privind legislatia, procedurile si reglementarile specific pentru intocmirea diverselor 

cereri  

- obtinerea de terenuri de catre tineri in vederea construirii de locuinte  

- prezentarea unor cazuri sociale  

Pe cetatenii municipiului care mi s-au adresat cu diferite probleme personale sau de  



interes general i-am îndrumat si ajutat sa le rezolve, in masura posibilitatilor si competentelor 

oferite de functia si calitatea de consilier local, insotindu-i la biroul sau serviciul de specialitate, 

pentru a primi date si informatii necesare rezolvarii cerintelor acestora.  

  

Intocmit, 

Consilier municipal 

Rosioru Silviu - Laurentiu 


