
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BUZAU 

Consilier local: IONESCU CONSTANTIN 

 

Prezentul raport de activitate pe anul 2018 este intocmit in conformitate cu 

prevederile art.51, alin.4, din Legea 215/2001 a administratiei publice locale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Activitatea de consilier municipal am desfasurat-o pe 3 planuri: 

- In cadrul sedintelor Consiliului Local Municipal Buzau; 

- In cadrul comisiei de specialitate; 

- Activitate individuala 

Participarea la lucrarile Consiliului Local Municipal 

- Prezent la toate sedintele de consiliu local in perioada ianuarie – 

decembrie 2018 

- In perioada mentionata am participat la dezbaterea a tuturor proiectelor de 

hotarari. 

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate 

- Secretar al ,,Comisiei pentru patrimoniu si activitati economico – 

financiara”; 

 

- AVIZARI PROIECTE HOTARARI 

- - diverse  - 83 

- - atestari terenuri la domeniul public  - 17 

- - atestari spatii la domeniul public  - 1 

- - atestari terenuri la domeniul privat  - 15 

- - atestari spatii la domeniul privat  - 2 

- - vanzari terenuri - 17 

- - concesiuni terenuri proprietate publica - 3 

- - inchirieri terenuri si spaţii - 3 

- - treceri terenuri din proprietatea publica in proprietatea privata a 

municipiului - 1 

- - treceri terenuri si imobile din proprietatea publica a unor UAT in 

proprietatea publica a altor UAT- 3 

- - treceri terenuri din proprietatea privata in proprietatea publica - 1 



 

 

 

- AVIZARI SOLICITARI DIVERSE 

- - solicitari ale unor persoane fizice - 5 

- - solicitari ale unor persoane juridice - 4 

- -referate ale serviciilor de specialitate - Serviciul Evidenta Patrimoniu si 

Licitatii - 9 

 

Activitatea individuala 

Am fost initiatorul a 4(patru) propuneri de  proiecte de hotarare depuse la 

secretariatul Consiliului Local Municipal Buzau, pentru a fi lansate in dezbatere 

publica de catre Primaria Municipiului Buzau : 

- proiectului de hotarare ,,Procedurade acordare a serviciilor sociale la 

Cantina de Ajutor Social Buzau”; 

- proiectul de hotarare    pentru stabilirea Normelor, baremelor si 

probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice ale 

personalului Politiei Locale Buzau, candidatilor care participa pentru 

ocuparea functiilor vacante de politisti locali, cat si a personalului 

contractual care presteaza activitati de paza conform Legii 333/2003, 

altele decat cele ale politiei locale, la obiectivele si institutiile publice 

din subordinea Primariei Municipiului Buzau 

- Proiect de Hotarare privind ,,Colectarea separata a deseurilor si 

acordarea de facilitati  catre persoanele fizice si asociatiile de 

proprietari’’; 

- Proiect de hotarare privind Modificarea H.C.L.M. nr.18 din 2008 pentru 

stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind 

administrarea si gospodarirea domeniului public si privat al 

municipiului Buzau, modificata si completata prin H.C.L. nr. 327/2008, 

nr. 256/2009 si nr. 54/2013 

 

Am avut propuneri si luari de cuvant in cadrul sedintelor de consiliu local 

pentru anumite proiecte de hotarari. 

 

Constantin Ionescu – consilier local PNL 

 

 


