CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local – TOADER FLORIN MARIAN
perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Prezentul raport de activitate este intocmit in conformitate cu
prevederile art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea de consilier municipal s-a desfasurat pe mai multe planuri:
I. In cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului si turism.
II. In cadrul sedintelor Consiliului Local Municipal.
III. Alte activitati.
I.
PARTICIPAREA
LA
LUCRARILE
COMISIEI
PENTRU
AMENAJAREA
TERITORIULUI,
URBANISM,
REALIZAREA
LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM
Am fost prezent la toate sedintele comisiei in perioada ian-dec 2015,
acestea tinandu-se in fiecare zi de marti.
In cadrul comisiei s-au discutat si solutionat urmatoarele:
•
solicitarea inregistrata cu nr.22884/2014 a SDEE Buzau privind
trecerea de la 20 KW la PTM in vederea modernizarii.
•
solicitarea inregistrata cu nr. 22203/2014 a SC UPC ROMANIA SRL,
care solicita instalarea subterana a retelei de fibra optica: 2356 m.
•
solicitarea nr 966/15.01.2015 SDEE Buzau - modernizare retea Aleea
Tineretului.
•
solicitarea nr 954/15.01.2015 a GDFSuez Energy Romania - extindere
retea gaze naturale – str. Victoriei nr. 21.
•
PV din 29.01.2015 privind alegerea domnului Toader Florin Marian
ca secretar al Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
•
P.U.D – Amenajare sala de sport si fitness – conf. Precizari
3083/13.02.2015
•
PUZ Piata Teatrului – Cuza Voda – in vederea realizarii unei cai de
acces auto catre imobilele nr 43, 45, 47, 51, 53, 55 pentru modificarea HCL
nr. 119/2014.

•
membrii comisiei s-au deplasat pe arterele principale ale municipiului
si au verificat legalitatea amenajarilor de terase sezoniere.
In urma verificarilor s-a constatat ca amplasamentele nu afecteaza circulatia
pietonala.
•
proiectul de hotarare privind desemnarea unui inlocuitor al
reprezentantului Mun. Buzau in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”Buzau 2008”, intrucat mandatul domnului
Radu Sebastian a incetat mai devreme, astefl se impune inlocuirea cu dl.
viceprimar Dunel Alexandru.
•
membrii comisiei s-au deplasat in parcul Marghiloman cu ocazia
finalizarii Proiectului de reabilitare a Conacului Marghiloman si Vila
Albatros.
•
reamenajarea Pietei Centrale pe str. Independentei cu privire la
tarabele din zona.
•
solicitarea nr. 10671 – SC Agrisan SRL pentru aprobarea PUD in
vederea construirii unei anexe pentru adapost utilaje si masini agricole.
•
informarea membrilor comisiei privind „Registrul Spatiilor Verzi”
confruntand hartile spatiilor verzi prezentate de Serviciul Cadastru Imobiliar
si Edilitar cu spatiile verzi din PUG aprobat prin HCL nr. 235/2009.
•
Studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii: “Retele exterioare alimentare cu apa, canalizare
menajera, instalatii electrice si termice in incinta Colegiului National B.P.
Hasdeu, municipiul Buzau, jud. Buzau.”
•
proiectul de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate si
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare,
modernizare fantana arteziana din Piata Daciei.” In final, membrii comisiei
au fost de acord cu investitia propusa, aceasta incadrandu-se in aspectul
arhitectural al zonei culturale.
•
in data de 28.07.2015, membrii comisiei au facut deplasare in teren, in
Piata Centrala si Bazar, la solicitarea comerciantilor.
•
in data de 18.08.2015, membrii comisiei au facut deplasare in teren in
zonele Bazar si Dorobanti 2, la solicitarea comerciantilor.
•
Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului
de investitii publice „CT 1 – Micro 14 – racordarea la reteaua de transport
SACET Buzau.”
•
documentatia PUZ pentru str Cuza Voda, aflat in faza de consultare a
publicului.
•
amplasarea de bannere si panouri directionale pe stalpii SDEE in
municipiul Buzau conform planului de situatie. Urmare verificarii si analizei

realizate s-a constatat ca atat panourile directionale cat si bannerele sunt deja
amplasate si s-a dat aviz negativ.
•
Aviz si solicitare eliberare CU – “Amplasament panouri directionale
pe stalpii Electrica.”
•
Solicitare aviz de oportunitate SC TRIMAT CONSTRUCT CENTER
SRL privind elaborarea unui PUZ in Parcul Alexandru Marghiloman,
avizandu-se favorabil.
•
Proiectul de hotarare privind aprobarea „Regulamentului serviciului
public de salubrizare din municipiul Buzau”. Nu au fost obiectiuni.
•
Expunerea de motive pentru proiectul „Reabilitare Corp 6 Colegiul
National BP Hasdeu”, privind finalizarea contractului de finantare,
aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia. Nu au fost obiectiuni.
•
modul si amplasamentul unde comerciantii buzoieni vor vinde
produse specifice sarbatorilor de iarna.
•
in data de 08.12.2015, membrii comisiei au facut deplasare in Parcul
Crang pentru a vedea cum a fost organizat „Oraselul Copiilor”. Nu s-au
constatat probleme deosebite privind organizarea si amplasamentul
comerciantilor.
II. PARTICIPAREA LA LUCRARILE CONSILIULUI LOCAL
- prezent la toate sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau;
- in perioada mentionata, Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat
un numar de 200 proiecte de hotarare.
III. INTALNIRI CU CETATENII
In perioada mentionata am avut mai multe intalniri cu cetatenii care
m-au abordat solicitand clarificari privind legislatia, procedurile si
reglementarile specifice pentru intocmirea documentatiilor de urbanism.
Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Local am participat la
sarbatorirea sau comemorarea unor evenimente cum ar fi: 1 Martie, 8
Martie, Târgul Drăgaica, Festivalul berii „Timişoreana”, 1 Decembrie, 22
Decembrie, Ziua Eroilor, la manifestari cultural-artistice precum deschiderea
Oraselului Copiilor, la alte evenimente organizate sub egida Primariei şi a
Consiliului municipal.
Intocmit,
Consilier municipal
FLORIN MARIAN TOADER

