
RAPORT DE ACTIVITATE 

în perioada : Ianuarie - Decembrie 2017 

 

 

         Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 

51, alin. (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

         Mandatul de consilier municipal a fost validat prin Hotărârea nr.103/2016. 

        Activitatea de consilier municipal s-a desfaşurat pe mai multe planuri : 

 

1.     Membru în cadrul  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conform Hotărârii nr 

107/2016 – 23 avizări. 

    2.     În cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal : 

                -  prezent la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

               -  în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017, Consiliul Local Municipal   

Buzău a adoptat un numar de 380 hotărâri. 

3.       Reprezentant al Consiliului Local Municipal în consilii de administraţie şi 

comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate 

juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău 

conform HCL 142/2016. 

4.      Reprezentant al consiliului local în următoarele unităţi cu personalitate           

juridică  ale învăţământului preuniversitar de stat : Şcoala Gimnazială nr.11 

Buzău,  Grădiniţa cu program Prelungit “ Bobocei din Micro III “ Buzău, Liceul 

Pedagogic “  Spiru Haret “ Buzău 

    5.   Preşedintele comisiei de selecţie a administratorilor  conform OUG 109. 

 

6. Membru al Colectivului de organizare si coordonare a Târgului de Crăciun – 

ediţia 2017-2018. 

 



7. Alte activităţi : 

 

       În perioada menţionată am avut întâlniri cu cetăţenii care  m-au abordat 

pe diverse teme , cum ar fi : 

      - au solicitat clasificări privind legislaţia, procedurile şi reglementările 

specifice pentru întocmirea diverselor documentaţii de urbanism 

     - obţinerea de locuinţe ANL 

     - obţinerea de locuinţe sociale 

     - situaţia unor solicitări formulate pe baza Legii nr.10/2016 

     - executarea unor lucrări de infrastructură rutieră 

     - modernizarea locurilor de joacă 

     - salubrizarea municipiului Buzău 

     - gestionarea câinilor fără stăpân 

 

     Totodată în calitate de consilier local am desfaşurat activităţi şi în 

urmatoarele domenii: 

 

-  Preşedinte al Comisiei de atribuire a parcărilor de reşedinţă conform 

HCLM 107/2017. 

-  Participarea la Comisia de siguranţă rutieră- 8 şedinţe. 

 - Coordonarea activităţii de Protecţie Civilă şi a Comitetului Local pentru  

Situaţii de Urgenţă. 

   

     Am făcut parte din colectivul de redactare a : 

        Regulamentului privind măsuri edilitar – gospodăreşti, administrarea 

fondului locative public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi 

curăţeniei în municipiul Buzău. 

       Regulamentul privind activităţi de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/ 

remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al 

municipiului Buzău. 

     Regulamentul privind folosirea locurilor de joacă în municipiul Buzău. 

     HCLM 368/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind adminstrarea 

spaţiilor verzi în municipiul Buzău. 



    HCLM 279/2017 privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul 

şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau 

împinse cu mâna, în municipiul Buzău. 

   Am coordonat înfiinţarea primelor două cluburi pentru seniori, în cartierele 

Broşteni şi Micro V. 

    Am coordonat implementarea unei platforme WI-FI în principalele zone de 

interes din municipiul Buzău. 

 

    În măsura posibilităţilor şi a competenţelor oferite de funcţia şi calitatea de 

consilier local, am încercat să soluţionez cât mai multe probleme ridicate de 

cetăţeni. 

 

 

Întocmit, 

Consilier municipal 

Ionuţ Sorin Apostu 


