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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

Consilier local municipal – Murguleț Vasile 

 

 Prezentul raport pentru activitatea de consilier local municipal desfășurată în 

perioada 01.01 – 31.12.2018 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4, din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

 Activitatea de consilier local municipal s-a desfășurat: 

 în cadrul ședințelor Consiliului Local Municipal Buzău; 

 în cadrul comisiei de specialitate pentru administrația publică, juridică și 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor (HCL nr. 107/22.06.2016); 

 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare (HCL 

nr. 263/2017și nr. 269/2018); 

 în comisia locală de ordine publică (HCL nr. 31/23.02.2017); 

 în comisia tehico-economică (HCL nr. 182/30.06.2017); 

 în comisia pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite 

pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 în comisia de negociere prețuri; 

 ca reprezentant al municipiului Buzău prin Consiliul Local în adunarea 

generală a acționarilor la Societatea Comercială ,,URBIS-SERV” SRL Buzău 

și Societatea Comercială ,,Piețe Târguri și Oboare” S.A. Buzău (HCL nr. 

21/26.01.2017); 

 activitate individuală. 

Participarea la ședințele Consiliului Local 

Am participat la ședințele ordinare, extraordinare și de îndată ale Consiliului Local 

Buzău, în cadrul cărora au fost dezbătute și aprobate 321 de proiecte de hotărâre din care 42 

cu caracter normativ. 

La unele ședințe am luat cuvântul iar prin votul meu am susținut proiecte importante 

pentru municipiul Buzău. 

Activitatea în cadrul comisiei de specialitate 

Am participat la ședințele comisiei de specialitate pentru administrația publică, 

juridică și disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor îndeplinid funcția de secretar de comisie. În cadrul celor 37 de ședințe ale 

comisiei au fost analizate 257 proiecte de hotărâre. Dintre proiectele de hotărâre analizate și 

avizate în cadrul comisiei aș sublinia câteva mai importante: 

 bugetul municipiului Buzău pe anul 2018; 

 stabilirea impozitelor și taxelor locale; 

 aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, 

științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României; 

Activitatea în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

O preocupare deosebită am acordat-o participării la adunările consiliilor de 

administrație de la unitățile de învățământ preuniversitar având în vedere că problemele 

dezbătute vizau performanțele unităților de învățământ, starea și calitatea învățământului. 

Am făcut parte din consiliile de administrație de la următoarele unități de învățământ 

preuniversitar: 

 Școala gimnazială nr. 7; 

 Școala gimnazială ,,Ion Creangă”; 
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 Liceul teoretic ,,Alexandru Marghiloman”; 

 Liceul tehnologic ,,Grigore C. Moisil”; 

 Grădinița cu program prelungit ,,Boboceii din Micro III”. 

Activitatea în cadrul consiliilor de administrație s-a desfășurat în conformitate cu 

Ordinul nr. 4619/2014 al Ministerului Educației Naționale, pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar. Ca reprezentant al Consiliului Local am acordat o atenție deosebită 

promovării imaginii școlilor în comunitate și asigurării legăturii cu autoritățile și Primăria 

municipiului Buzău.  

Activitatea în cadrul comisiei pentru analizarea cererilor solicitanților de 

locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe 

Am participat la adunările comisiei unde au fost analizate cererile pentru atribuirea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională de Locuințe 

și aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ din cadrul Primăriei municipiului Buzău. 

La aceste adunări am urmărit ca atribuirea locuințelor să se facă cu respectarea prevederilor 

Hotărârii de Guvern nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001. 

Activitatea în cadrul comisiei tehnico-economice 

Am participat la adunările comisiei unde au fost analizate și aprobate documentele de 

avizare a lucrărilor de intervenții, studii de fezabilitate, documentații tehnico-economice 

(faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții publice. 

Dintre documentele analizate și aprobate în cadrul comisiei menționez câteva: 

 Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar, transformare în sediu 

administrativ al Primăriei municipiului Buzău; 

 Reabilitare și modernizare cinematograf Dacia; 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. Republicii, b-dul 1 Decembrie 1918, 

tronson str. Horticolei și str. Iazul Morilor; 

  Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și 

conectarea la zona extinsă de mobilitate integrată. 

Activitatea individuală 

Am menținut legătura cu locuitorii municipiului, ocazie cu care le-am adus la 

cunoștință proiectele aprobate în ședințele Consiliului Local cu impact asupra cetățenilor. 

Totodată, am preluat mesajele acestora pentru susținerea în vederea rezolvării în cadrul 

Consiliului Local. 

Am participat alături de colegii din Consiliul Local la evenimente și manifestări 

cultural-artisctice: Ziua Națională, Ziua Armatei, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, Ziua 

Recoltei etc. 

 

Data: 28.01.2019                                                              Semnătura 


