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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2012 intocmit 9i prezentat in temeiul
art. 5O alin. (3) dan Legea nr.393/2O04 privind

Statutut aleSilor locaii, cu modificir i le 9i completir i le ulterioare

comisia de organizare 5i dezvoltare urbanistice, realizarea lucr6rilor

publice, proteclia mediului inconjuritor, conservarea monumentelor istorice 5i

de arhitectur6, 5i-a desfSSurat activitatea in perioada ianuarie - iunie 2012,

p6n5 la constituirea noului consil iu judegean, in urmEtoarea component6:
' 1. Tudor Mariana Carmen - pre9edinte

2. Rinciog Dan-membru
3. I l ie5 Alina-membru
4. Cirlan Gheorghe-membru
5. Munteanu Sorin - secretar
Prin HotSrerea nr. 113/2012 s-a stabil i t  componenla noii comisii de

sDecialitate a consil iului judelean, constituit dupa alegeri le locale generale din

luna iunie 2012. Comisia de Organizare 9i dezvoltare urbanistic5, realizarea

lucrSrilor publice, proteclia mediului inconjurStor, conservarea monumentelor

istorice 5i de arhitecturS 5i-a desfEgurat activitatea in perioada iulie -

decembrie 2012 in urmdtoarea componenlI:
1. Tudor Mariana Carmen - pregedinte;
2. Popescu D. Ion - secretar;
3. Tinase Valentin - membru;
4. Nedelcu Grigore - membru;
5. MAntoiu Ion - membru.
Lucr5ri le comisiei s-au derulat in anul 2012 pe parcursul a 13 Sedinle,

premergStoare celor l2 gedinle ordinare 9i 2 extraordinare ale consil lului

judetean Buzdu.
Principalele teme de dezbatere le-au constituit proiectele de hotSrare

supuse avizari i  av6nd in principal ca obiect urm6toarele:
- aorobarea avizelor date de comisia tehnicE de amenajare a teritoriului

gi urbanism in anul 2012;
- stabilirea de tarife 9i taxe locale referitoare la urbanism 5i amenajarea

teritoriului;
- administrarea domeniului public 5i privat aljudelului;
- mSsuri organizatorice referitoare la funclionarea 9i modernizarea

Spitalului judelean de urgenld Buzdu;



- parteneriate cu alte autoritEti 9i institulii pentru realizarea unor
proiecte comune de interes judetean;

- insugirea Planului strategic anual de ordine publicS 9i a indicatori lor de
performan!5 minimali pentru Poli l ia judetului BuzEu pe anul 2012;

- cofinanlare programe 5i proiecte locale; .
- Dromovarea de cEtre Consiliului judegean, ca membru fondator in

asocialii de dezvoltare intercom u nita r5, proiecte de interes judetean;
- aprobarea Programului de lucr6ri de intretinere gi reparatii drumuri 9i

poduri aflate in administrarea Consil iului judelean Buztu in anul 2012;
- aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse

alimentare 5i nealimentare rationalizate in caz de mobil izare sau rSzboi;
- aprobarea Planului de analiz5 9i acoperire a riscuri lor la nivelul judetului

Buzt u.
Au fost avizate pe fond in cadrul comisiei de organizare 5i dezvoltare

urbanistica, realizarea lucrSri lor publice, protectia mediului inconju16tor,

conservarea monumentelor istorice 9i de arhitecturE foarte multe din cele 243

hotAreri supuse adoptbri i  plenului Consil iului judelean in anul 2012'

Dezbateri le din comisie pe temele supuse avizSri i, au determinat luarea

de m6suri care s5 conducS la o activitate de urbanism 9i amenajarea

teritoriului in acord cu realitSli le economico-socia le din judet dar 9i cu cadrul

legal existent. 
*

Acest raport a urmSrit s5 prezinte o sintezS a acliunilor comisiei de

organizare 5i dezvoltare urbanisticS, realizarea lucrSrilor publice, protec!ia

r"dirlui inconjurator, conservarea monumentelor istorice 9i de arhitecturS in

concordan!5 cu atribuli i le stabil i te prin Regulamentul de organizare 5i
funclionare a consil iului Jude[ean BuzSu aprobat prin Hot6rarea consil iult" '

iudeleanBuzdu nr .85/2008.
in fapt, Comisia este alc6tuit5 din consilier:i judeteni care gi-au desfSgurat

activitatea gi in cadrul colectivitAlilor din care provin, extinz6nd astfel acliunile

acesteia.
Toate aceste acliuni au presupus implicare 5i responsa bilitate din partea

membrilor comisiei pentru a spori eficienla ti eficacitatea autorit6tii publice

judelene in rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetStenii judetulu.

Buzdu.

INTE,

Carmen


