
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Ianuarie 2018 - Decembrie 2018 

 

  

    

              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 desfăşurat pe mai multe planuri : 

 

1.    Preşedinte în Comisia Tehnică de Urbanism, unde am participat la 14 şedinţe. 

2.    Membru în cadrul  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conform Hotărârii nr 107/2016 – 23 

avizări. 

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

    4.    Preşedinte al Comisiei de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă, 

conform HCLM 107/2017: au fost atribuite un numar  de 874 locuri. 

    5.    Coordonatorul  Comisiei de Securitate Rutieră,unde pe parcursul anului 2018, au 

avut loc  5 şedinţe. 

 

Principalele realizări în urma şedinţelor au fost: 

            • Amplasarea unui semafor cu temporizare la trecerea pentru pietoni amplasată pe 

Bdul. Unirii în dreptul XXL; 

            • Desfiinţarea unei treceri de pietoni de pe str. Spiru Haret - cetăţean; 

            • Acces gratuit pentru vehiculele cu mma mai mare de 7,5t pe str.Veteranilor şi pe 

Bdul Stadionului ( tronson str. Bazalt – Filatură) – cetăţean; 

            • Mutarea trecerii de pietoni de pe str. Frăsinet, dinspre sensul giratoriu XXL către 

ieşirea din pasajul subteran de la Carrefour precum şi înfiinţarea unei instalaţii 

semaforizate cu temporizare; 



            • Retragerea către str. Orizontului a trecerii de pietoni amplasată între rondul XXL 

şi str. Orizontului; 

            • Înfiinţarea unei instalaţii semaforizate cu temporizare la trecerea de pietoni de pe 

Bdul Unirii; 

            • Instituirea de restricţii, aplicare marcaje rutiere, refacere treceri pietoni pe Calea 

Eroilor; 

            • Amenajarea unui sens giratoriu provizoriu la intersecţia străzii Mesteacănului cu 

str. Sporturilor; 

           • Desfiinţarea trecereii de pietoni amplasată pe Bdul 1 Decembrie 1918, în zona 

adiacentă străzii Mărăşti; 

           •  Amplasarea unei oglinzi rutiere în intersecţia str. Verii şi Bucegi; 

           •  Instituire sens unic de circulaţie pe Aleea Neptun din cartier Micro V; 

           • Amplasare dispozitiv calmare trafic la trecerea de pietoni de pe str. Frăsinet  

 ( biserica Sf. Ştefan); 

           • Amplasare dispozitiv calmare trafic pe aleea adiacentă blocurilor 9,10 şi 11 

 ( şcoala nr.16); 

          •   Resistematizare rutieră în cartierul Dorobanţi 2; 

          •   Instituire sens unic pe str. Crizantemelor – tronson 

          • Amplasare dispozitiv calmare trafic pe str. Şantierului la intersecţia cu străzile 

Urziceni şi Murgului; 

          •   Amplasare dispozitiv calmare trafic pe Bdul 1 Decembrie 1918 zona bloc ANL; 

          • Amplasare dispozitiv calmare trafic pe str. Patriei la intersecţia cu str. 

Independenţei;  

          •  Instituire sens unic pe str. Aurorei – tronson; 

          •  Instituire sens unic pe str. Traian Vuia – tronson; 

          •  Amenajare trecere de pietoni pe str. Pietroasele, în dreptul blocurilor B3-G; 

          •  Iluminarea trecerilor de pietoni din centru cu corpuri led; 

          •  Mutarea staţiei de taximetre de la poarta Parcului Crîng pe partea opusă; 

 

   6. Preşedinte în Comisia Socială pentru analizarea cererilor solicitanşilor pentru tineri 

prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,destinate închirierii,precum şi pentru formularea de 

propuneri privind ordinea de prioritate şi de repartizare - au fost 2 şedinţe şi repartizate un 

numar de 3 locuniţe. 

 

   7.  Preşedintinte în  Comisia de Verificare a Cererilor formulate în baza Legii nr.10/2001. 

             În anul 2018, au fost soluţionate prin restituire in natură 2 notificări, prin restituire 

în echivalent 21 notificări şi 9 notificări respinse. 

        

   8.  În cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal : 

                -  prezent la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

                -  în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, Consiliul Local Municipal   

Buzău a adoptat un numar de 322 hotărâri. 



9. Reprezentant al Consiliului Local Municipal în unitatea cu personalitate           

juridică  a învăţământului preuniversitar de stat : Şcoala Gimnazială nr.11 Buzău  

10. Preşedinte în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, unde pe parcursul anului 

au avut loc 4 şedinţe. 

    11. Coordonarea activităţii de Protecţie Civilă şi a Comitetului Local pentru  Situaţii de 

Urgenţă. 

   

  12. Manager de proiect pe următoarele 3 proiecte semnate: 

 

           1. ,,Reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice Liceul Henri 

Coanda – Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă)”, în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ȘI 

POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice 

             2. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E și C5 din Municipiul 

Buzau” 

              3 .„Reabilitarea integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii)interior şi exterior 

Corp C3, C5, C6, C7 din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, Municipiul Buzau". 

 

13. Alte activităţi : 

 

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

diverse teme , cum ar fi : 

     - obţinerea de locuinţe ANL 

     - 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 

     - probleme referitoare la activităţile Asociaţiilor de Proprietari 

 



          Am făcut parte din colectivul de redactare a : 

          - ,, Regulamentului privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului 

rezultat din spaţiile verzi”- s-au înregistrat şi analizat în cadrul comisiei un număr de 88 

solicitări, din care s-au emis următoarele autorizaţii (77 bucăţi doborâţi şi 137 bucăţi, tăieri 

de corecţii). 

 

        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 


