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RAPORTUL PRIMARULUI
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A UNITĂŢII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE BUZIAŞ PE ANUL 2018

Prezentul raport completează cu date statistice care reflectă starea economică, socială şi de
mediu a oraşului Buziaş. Raportul de activitate al Primarului oraşului pe anul 2018, este
prezentat în şedinţa din luna martie anul curent a Consiliului Local al oraşului Buziaş, conform
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

1. MEDIU
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la
noi cât şi la nevoile viitoarelor generaţii.Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi
punem în pericol sistemele de mediu (apa, solul, aerul).
Volumul deşeurilor produse poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienţă a
utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de
ineficienţa proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaţă şi modelele
necorespunzătoare de consum. Deşeurile trebuie să fie privite ca o sursă de producţie şi ca o
sursă de energie.
Consumatorul nu risipeşte numai resursele limitate dar contribuie şi la agravarea problemelor
de mediu. Deşeurile poluează aerul, apa şi solul, degradează peisajele pe suprafeţe întinse,
antrenează costuri ridicate pentru depozitarea lor şi instalaţii pentru incinerarea reziduurilor.
Cantităţile de deşeuri produse pot fi reduse prin diminuarea cantităţilor de deşeuri reziduale, dar
şi prin reducerea poluatorilor, respectiv prin reciclare/valorificare. Deşeurile de orice fel,
rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de actualitate, datorată atât
creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora (care, prin degradare, prezintă un pericol
pentru mediu şi sănătatea populaţiei), cât şi însemnatelor cantităţi de materii prime, materiale
refolosibile şi energie, care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.
Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de apă, arderea
necontrolată, reprezintă o serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru sănătatea umană,
favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariţia bacteriilor infecţioase, a insectelor,
rozătoarelor.
Gestionarea deşeurilor presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea
acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere.
Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor
locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent
economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea,
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.
Astfel, oraşul Buziaş, realizează precolectarea deşeurilor menajere şi transportul acestora
pe baza unui grafic de ridicare pe străzi, în baza unor contracte încheiate de persoanele fizice şi
juridice cu prestatorul RETIM Timişoara. Asadar, în cursul anului 2018 a fost colectată o
cantitate de 113,60 tone deşeuri, acestea fiind împărţite pe următoarele categorii:
- PET- uri și mase plastice: 56,02 tone
- Carton și hârtie: 32,16 tone
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- Sticlă: 1,53 tone
- Metal: 23,45 tone
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
începând cu 1 iulie 2010, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ia măsuri
privind diminuarea cu 15% / an a cantităţilor de deşeuri colectate şi încredinţate spre
eliminare finală. La deşeurile pentru care există dispoziţii legale concrete (acumulatori, uleiuri
uzate), precum şi la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), sunt respectate
aceste reglementări.
Pentru cantitatea de deșeuri necolectate în anul 2018, taxa anuală pe care trebuie să o
plătească instituția noastră este în sumă de 15.860 lei .
În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de legislaţia în vigoare, au fost organizate în
parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, campanii de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electrocasnice. Aceste acţiuni au făcut parte dintr-o amplă campanie de
mediu derulată de Asociaţia RoRec la nivel naţional, în parteneriat cu primăriile locale şi în
conformitate cu Normele Europene şi legislaţia în vigoare.
Prin aderarea la UE, România şi-a asumat o ţintă obligatorie de reciclare în proporţie
de 50% până în 2020, din cantitatea de deşeuri municipale generată şi colectată . Astfel de
ţinte pot fi atinse prin dezvoltarea şi operarea corespunzătoare a infrastructurii de gestiune,
concomitent cu schimbarea comportamentului utilizatorilor serviciilor de salubritate.
In cursul anului 2018, serviciul public de sere, zone verzi si amenajare peisagistica din cadrul
Primariei Orasului Buzias a desfasurat urmatoarele activitati:
- Igienizarea parcurilor in localitatile Buzias si Bacova
- Curatirea paraului Salcia de pe raza localitatii Buzias
- Curatirea santurilor pluviale din localitatea Bacova
- Refacerea podetelor din localitatea Silagiu
- Curatirea spatiilor verzi de la intrarile si iesirile din localitatile Buzias, Bacova si Silagiu
- Curatirea bordurilor prin razuire; varuirea bordurilor si a pomilor
2. INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ
Oraşul Buziaş dispune de reţea de apă şi canalizare administrată de SC Aquatim SA
Timişoara cu punct de lucru în Buziaş, precum şi de reţea de gaz administrată de SC TIM GAZ
SA Buziaş. Reţeaua stradală a oraşului Buziaş însumează 19 km, a satului aparţinător
Silagiu – 11,5 km, a localităţii Bacova – 12 km, iar a drumurilor judeţene - DJ 592 = 3,10
km .
În anul 2018 au fost realizate următoarele lucrări:
- Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Clădire
Dispensar Medical Uman”;
- Lucrări de reparații alei pietonale cu pavele prefabricate în localitatea Bacova;
- Reparații trotuare stradale și alei parc Bacova;
- Încheiere contract pentru reparații Grădiniță cu program prelungit, oraș Buziaș,
strada Avram Iancu;
- Reparații acoperiș Casa de Cultură;
- Lucrări de reparații interioare Cămin Cultural Bacova;
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- Finalizare lucrării pentru obiectivul de investiții “ LUCRĂRI DE PRIMĂ
URGENȚĂ LA ACOPERIȘUL LICEULUI TEORETIC BUZIAȘ CA URMARE A
FENEOMENELOR EXTREME DIN 17.09.2017”;
- A fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții
"DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ÎN
STAŢIUNEA BUZIAŞ", COD SMIS 114475, Contractul de finanțare nr.
2.313/06.06.2018 (Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7,
prioritatea de investiţii 7.1 nr. apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2); proiectul
este in curs de implementare.
- A fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții
„CREȘTEREA
EFICIENȚEI
ENERGETICE
PRIN
MĂSURI
DE
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI
BUZIAȘ ", COD SMIS 114146, Contractul de finanțare nr. 2.901/22.08.2018
(Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3
- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri Publice);
- A fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții „ACHIZIȚIE
UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL ȘI ATAȘAMENT, ORAȘ BUZIAȘ, JUDEȚ
TIMIȘ, Contractul de finanțare nr. C1920074X211253701375/08.08.2018 (Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Măsura 1/6B - Submăsura 19.2 – Investiții
în creearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică);
- A fost semnat in data de 11.10.2018 contractul de finanțare nr. 3321, pentru
obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A COLONADEI DIN
ORAŞUL BUZIAŞ” cod smis 123955, în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural, nr. apelului de proiecte POR 2018/5/5.1 /7, axă destinată proiectelor
nefinalizate, pentru valoarea totala de 5.752.896,32 lei, din care s-a incasat deja
suma de 4.058.183.99 lei;
- A fost semnat contractul de Proiectare și Execuție pentru obiectivul de investiții
„Rețea de canalizare în satul Silagiu, oraș Buziaș jud Timiș”;
- A fost semnat contractul pentru realizare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)
pentru: OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ,,CONCESIONARE TEREN PENTRU
CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL DE TIP CENTRU COMERCIAL”;
- S-a realizat Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE,
MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEORETIC BUZIAS, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 19A, JUD. TIMIȘ”;
- S-a realizat Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE,
MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEORETIC BUZIAL PJ STRUCTURA ȘCOALA PRIMARĂ SILAGIU, NR. 205A”;
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-S-a realizat D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ÎMBUNĂTĂȚIREA
SERVICIILOR EDUCAȚIONALE AFERENTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
OBLIGATORIU ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE ÎN ORAȘUL BUZIAȘ, ce a fost
depus spre finanțare în cadrul apelului de proiect cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 13, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9B,
Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătăţirea CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN
ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA;
-S-au
realizat
operațiuni
topografice
de
dezmembrare/alipire/prima
înscriere/actualizare asupra unui nr. de aproximativ 70 de imobile aparținând
domeniului public și privat al Orașului Buziaș, inclusiv documentația de primă
înscriere aferentă celor 5 sectoare de drum din care este alcătuit „DRUMUL
VINULUI” situate în extravilanul UAT Buziaș (sectoare de drum care fac legătura
între DJ 592 – Buziaș și DJ 572 -Silagiu);
S-au realizat serviciile de „CARTOGRAFIEREA SPAȚIILOR VERZI CADASTRU VERDE AL PARCULUI PĂDURE DIN ORAȘUL BUZIAȘ ȘI A
STRĂZIILOR ADIACENTE”;

-

- S-a realizat „Amenajamentul
concesionare/închiriere a pășunii;

pastoral”

și

s-a

realizat

licitația

de

- S-au încheiat două contracte pentru realizarea „Cadastrului Sistematic” în
extravilanul UAT Buziaș;
- S-a finalizat DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI
REABILITARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ";
- A fost achizitionat teren intravilan pentru realizarea Aquaparc-ului cu ape
minerale;
-

A fost elaborată Analiza de risc la securitate fizică pentru 17 obiective;

-

S-au realizat cerificate de performanță energetică pentru 6 imobile ce aparțin
domeniului public al orașului Buziaș;

- S-au eliberat un nr. de 106 certificate de urbanism și 63
construire/desființare;

autorizații de

3. AGRICULTURA
Fondul funciar:
Conform datelor cuprinse în Cadastrul Agricol al oraşului, din suprafaţa totală de
10.594 ha, terenul agricol este de 7.992 ha, iar terenul neproductiv este de 2.602 ha.
Structura pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea:
Arabil: 5.383 ha
Păşuni: 1.411 ha
Fâneţe: 308 ha
Vii, livezi, hamei: 890 ha
Păduri şi tufişuri: 1.705 ha
Ape şi Stuf: 41 ha
Neproductiv, drumuri, construcţii: 856 ha
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Menționăm faptul că, în anul 2018, venitul realizat pe suprafața de pășune închiriată
este de 99.036,74 lei.

4. ASPECTE ADMINISTRATIVE
Suprafaţa unităţii administrativ teritoriale
Suprafaţă totală a unităţii administrative este de 625,82 ha, din care localitatea
Buziaş are o suprafaţă de 326,4 ha, satul Silagiu, parte componentă a oraşului Buziaş are o
suprafaţă totală de 184,21 ha, iar satul aparţinător Bacova are o suprafaţă totală de 115,21
ha.
Date demografice
Populaţia din oraşul Buziaş, conform datelor de la I.N.S.S.E. la data de 01.01.2017 este
de 8.374 locuitori.
In anul 2018 au fost emise 298 de Dispozitiii ale Primarului si au fost adoptate 98 de
Hotărâri de catre Consiliul Local Buzias.
În ceea ce priveste organigrama primariei, totalul posturilor însumează 132 angajati,
din care:
- 2 demnitari
- 39 functionari publici
- 41 angajati in aparatul propriu si serviciile apartinatoare
- 50 asistenti personali
Organigrama detaliata:
DEMNITARI
2
SECRETAR
1
CABINET PRIMAR 1
SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE ,
EXECUTARE SILITA SI CASIERIE 8
Compartiment Resurse Umane Normare Organizare Salarizare
2
Compartiment Achizitii Publice
1
Compartiment Strategii si Implementare Proiecte 2
Compartiment Protectia Mediului
1
Compartiment Administrativ , Gestionare Resurse Financiare si Autorizare Transport
Local 3
Compartiment Piata Publica Locala 3
SERVICIUL
COORDONARE-URMARIRE
INVESTITII,
URBANISM
SI
AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU, FOND FUNCIAR
8
SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
8
Directia de Asistenta si Protectie Sociala
3
Asistenti personali ai persoanelor cu handicap 50
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 3
SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA
8
CASA ORASENEASCA DE CULTURA SI BIBLIOTECA ORASENEASCA 6
Serviciul Public de Sere , Zone Verzi si Amenajare Peisagistica
14
Echipa Intretinere in constructii, reparatii si lucrari publice 8
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5. EDUCAŢIE
Unităţi de învăţământ:
În oraşul Buziaş învăţământul are următoarea structură :
Liceul Teorectic Buziaş – unitate cu personalitate juridică, are în componență următoare
unități școlare :
-

Liceul Teoretic Buziaș
Școala Generală Buziaș
Școala Primară Buziaș
Grădinița PN Buziaș si cu program prelungit
Școala Gimnazială Bacova
Grădinița PN Bacova
Școala Primară Silagiu
Grădinița PN Silagiu

Nivel
invatamant

Nr.clase/
grupe

Nr.elevi si
prescolari

Prescolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Total

8
15
12
8
43

176
279
266
218
939

Personal
didactic
8
15
21,79
15
59,79

Personal
didactic
auxiliar
6
6

Personal
nedidactic
3
2
3
9
17

6. SĂNĂTATE
În clădirea fostului Centru de Sănătate, în prezent funcţionează Unitatea de Primire
Urgenţe, în clădirea policlinicii își desfășoară activitatea medici de familie, medici
stmatologi, medici specialiști, laboratorul de analize medicale Bioclinica și Centrul de
Permanență, toate acestea care asigurând serviciile medicale pentru toți locuitorii de pe
raza localității orașului Buziaș.
În oraşul Buziaş îşi desfăşoară activitatea și Centrul Medical de Evaluare, Terapie,
Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri "Cristian Şerban" în care
copiii şi tinerii cu diabet zaharat şi hemofilie din toată ţara beneficiază gratuit de educaţie şi
tratament .
7. ASPECTE ECONOMICE :
Primăria Oraşul

Buziaş

prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea

impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea
tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, precum și urmărirea şi executarea silită
a creanţelor bugetare.
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Astfel, veniturile realizate la data de 31.12. 2018 din venituri proprii , precum şi din
prelevări de la bugetul de stat, au fost în sumă de 16.999.335,30 lei. Veniturile proprii
reprezintă încasările din impozite şi taxe ale persoanelor fizice şi juridice pentru clădiri şi
terenuri, mijloace de transport, precum şi chirii, concesiuni, amenzi, precum şi alte taxe
locale. Preleverile de la bugetul de stat reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel de oraş - cheltuieli cu utilitățile pentru
învăţământ, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, dar şi cote
defalcate din impozitul pe venit pe raza localității noastre, respectiv sumele primite de la
Trezoreria Buziaş.
Cheltuielile au fost efectuate conform Legii 82/1991- Legea contabilității. Cheltuielile
sunt împărţite pe capitole şi reprezintă cheltuieli materiale, reparaţii,

investiţii, prestări

de servicii, studii pentru proiecte, dotări, cât și cheltuieli cu salariile angajaţilor şi cheltuieli
cu asistenţa socială. Salariile angajaţilor sunt stabilite în conformitate legislaţia în vigoare pe
anul 2018, atât pentru functionarii publici cât şi pentru personalul contractual.
asistenţa socială reprezintă ajutorul de încălzire a

Cheltuielile cu

locuinţelor, plata asistenţilor personali şi a

indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav.
Cheltuielile materiale, bunuri și servicii, reprezintă: energie electrică, încălzire, apă-canal,
salubrizare, carburanţi, poştă, telecomunicaţii, internet, furnituri de birou, reparații și piese auto,
precum şi alte servicii pentru întreţinere şi funcţionare. Tot la cheltuieli materiale, bunuri și
servicii sunt cuprinse: lucrările de reparaţii stradale, amenajarea zonelor verzi, a trotuarelor și a
șanțurilor, servicii de cadastru, topografie, echipamente de iluminat stradal, servicii de expertiză
imobiliară, precum şi a proiectelor aflate în desfăşurare.
Suma de 6.036.371,10 lei rămasă neutilizată la sfârșitul anului 2018, a fost virată în
fondul de rulment pentru a putea fi cuprinsă în bugetul anului 2019, în lista de investiții.

8. SERVICIUL POLITIA LOCALA BUZIAS
Activitatea Serviciului Poliției Locale Buziaș, în anul 2018 a avut ca repere
prioritare, direcțiile de acțiune și obiective stabilite de Primarul Orașului Buziaș precum și
realizarea obiectivelor proprii, reflectate în indicatorii de performanță ai instituției, stabiliți și
aprobați de Consiliul Local Buziaș.
Serviciul Public de Poliție Locală Buziaș, este o forță complementară de ordine și
siguranță publică, înființată prin HCL nr. 8 din 28.02.2017, în baza Legii 155/2010 și care vine
în sprijinul instituțiilor publice de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice, respectiv
Poliția Română și Jandarmeria Română.
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Odată cu scurgerea timpului, cetățenii au prins din ce în ce mai multă încredere în Politia
Locala,
datorită
prezenței
in
teren,
dar
și
a
eficienței
în
rezolvarea
Solicitărilor/reclamațiilor/sesizărilor, astfel că buzieșenii s-au adresat polițiștilor locali atunci când
au avut nevoie să li se rezolve probleme legate de menținerea ordinii publice, desfășurarea
activităților comerciale în condiții civilizate ori disciplina în construcții.
In cursul anului 2018, pe linia aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 –
privind regimul juridic al contravențiilor, au fost desfășurate activități de conlucrare cu alte
structuri de politie locala din tara, reprezentând activități de căutare a persoanelor în cauza, afișare
procese-verbale de contravenție precum și corespondenta și comunicare de răspunsuri și
documente privind îndeplinirea procedurii de afișare.
Din punct de vedere statistic, în perioada analizata, lucrătorii Serviciului Public de Politie
Locala Buziaș, au aplicat un număr de 40 sancțiuni contravenționale, din care 17 au fost
avertismente scrise iar 23 au fost amenzi aplicate, în valoare totala de 10500 lei.
Pe lângă aceste contravenții, lucrătorii serviciului au participat alături de polițiștii din
cadrul Politiei Orașului Buziaș la activități de patrulare și menținere a ordinii publice, în echipa
mixta, ocazie cu care au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere și
la Legea nr. 61/1991 rep. privind normele de conviețuire sociala.

9. ASISTENŢĂ SOCIALĂ :
Activitatea de asistenţă socială în oraşul Buziaş este asigurată de către personalul cu
atribuții de asistență socială din cadrul Serviciului Administrație Publică .
În cursul anului 2018 s- au preluat, intocmit şi inregistrat următoarele:
• Numar de familii beneficiare de ajutor social - 25;
• Numar dosare alocatie de stat - 48;
• Numar dosare alocatie pentru sustinerea familiei - 28 ;
• Numar dosare ajutor de incalzire cu gaze -4 ; cu combustibili solizi - 4; energie
electrică - 1
• Numar dosare indemnizatie de insoţitor - 63;
• Numar dosare cu asistenti personali - 32;
• Anchete sociale intocmite - 453 - din care:
- Judecătorie/tribunal - 35
- Legea 448/2006(ind. insotitor) + asistenti personali - 92;
- Burse sj alte beneficii sociale - 20;
- Legea 416/2001 -145;
- Legea 277/2010(aloc. ptr. sustinerea familiei) - 120;
• Ind. pentru cresterea copilului conform OUG 111/2010 - 23;
• Stimulent pentru cresterea copilului conform Legii 448/2006 -2;
• Numar ajutoare de urgenta acordate - 3;
• Numar ajutoare de inmormantare - 2;
• Anchete sociale – DGASPC - 12
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10. CULTURĂ
Activitatea culturală în oraşul Buziaş are în structura sa 4 componente şi anume de
Casa de cultură a oraşului, Biblioteca orăşenească, Muzeul Iulia Troceanu, precum şi
Căminele culturale din Bacova şi Silagiu .
În cadrul Casei de Cultură din Buziaş activează Ansamblul folcloric ,,Izvorasul”,
care a fost fondat in anul 1976 si care desfasoara o ampla activitate de valorificare si afirmare, a
folclorului banatean. Acest lucru l-a facut sa se impuna in viata artistica, participand la
manifestarile de gen organizate pe plan judetean, national si international, fiind rasplatit cu
numeroase premii si titluri de laureat.
Cheltuielile cu activitatea culturală desfășurată în anul 2018 prin Agenda CulturalSportivă și de Tineret au fost în sumă de 891.297 lei, pentru următoarele acțiuni:
-

Târgul de turism al României - deplasarea cu soliști și ansamblul Izvorașul la
desfășurat la București
Balul seniorilor
Cântări corale Pascale
Festivalul veveriţelor
Ruga Silăgeană
Festivalul internaţional de folclor „Joc şi cântec la izvoare”
Festivalul de rock
Ruga Bacoveană
Kerwei – parada portului , cântecului și dansului german
Zilele orașului și Ruga orașului Buziaș
Festivalul papricaşului și al vinului
Ziua națională a României
Festivalul de colinde
Serbările Crăciunului - în colaborare cu elevii claselor primare
Participarea grupului de colindători de la Casa de Cultură Buziaş la Alaiul
colindătorilor de la Timişoara

Spectacolele puse in scena de colectivul Ansamblului Folcloric ,,Izvorasul”, din Buzias,
se bazeaza integral pe transpunerea in scena a unor realitati folclorice existente in viata
colectivitatilor rurale din spatiul folcloric banatean.
Alte acțiuni în cadrul acestui capitol cultural, au fost acțiunile desfășurate la SALA DE
SPORT VICTORIA ȘI ÎN DEPLASĂRILE PRIN ȚARĂ, FINANȚATE PRIN CLUBUL
SPORTIV PHOENIX BUZIAȘ, în sumă de 253.506 lei.
Acțiuni desfășurate în anul 2018:
Secția lupte libere:
- Campionatul național cadeți – zona finală
- Campionatul național școlar – finală
- Cupa Phoenix
- Campionatul național copii
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- Cupa Posseidon – Limanu
- Campionatul național pe plajă – finală
- Turneu internațional Cluj
- Campionatul național lupte pe plajă – cadeți
- Cupa Corvinul Hunedoara
- Campionatul național juniorii mici – zonă
- Campionatul național juniorii mici – zona finală
- Memorialul Gheorghe Tăpălagă Jimbolia
- Cupa României cadeți
- Cupa Cetate Deva
- Cupa Hercules
Secția popice:
-

Campionat național Cluj – finala
Cupa României Iași – finala
Cupa Petrolistului Băicoi Ploiești
Cupa Orașului Târgu Secuiesc
Cupa Mărginimii Sibiului
Cupa Orașului Săliște
Cupa Phoenix Buziaș
Cupa României - Etapa eliminatorie
Campionat național de sprint și tandem
Secția Fotbal:
Seniori:

-

Campionat județean liga – V , 15 etape retur
Campionat județean liga – IV, 17 etape retur
Juniori :

-

Campionat județean juniori D - 10 etape retur
Campionat județean juniori E - 12 etape retur
Campionat județean juniori C - 12 etape tur
Campionat județean juniori D - 10 etape tur
Campionat județean juniori E - 10 etape tur

-

Cupa Iepurașul :
Cupa Phoenix ediția a II-a
Secția Handbal :
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-

Campionat județean
Cupa Phoenix
Cupa Mărțișorul
Cupa Herculane

11. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2019
-

REABILITARE PIATA AGROALIMENTARA
EFECTURARE STUDIU PREFEZABILITATE AQUAPARC
CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL DE
TIP CENTRU COMERCIAL
INTABULARE, EFECTUARE STUDIU DE FEZABILITATE SI EXECUTIE
LUCRARI PENTRU „DRUMUL VINULUI”
REALIZARE D.A.L.I. PENTRU SPITALUL DIN BUZIAS
REPARATII DISPENSAR
REPARATII DRUMURI BUZIAS
REABILITARE STRAZI BUZIAS, BACOVA
INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE
MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL
MODERNIZARE DRUMUL VINULUI
REPARATII CASA DE CULTURA BUZIAȘ
REPARATII CAMIN BACOVA – ACOPERIȘ
REPARATII CAMIN SILAGIU
AMENAJARE PARCURI COPII
ACHIZIȚIE VESTIARE STADION BACOVA
IMPLEMENTĂREA PROIECTELOR CARE AU FOST ÎNCEPUTE ÎN ANUL
2018

12. CONCLUZII
Datorita faptului ca nu avem adoptat un Plan Urbanistic General si pentru ca nu au fost
efectuate anterior mai multe întabulări, s-au pierdut unele etape în derularea investițiilor propuse.
Încercăm sa găsim solutii pentru dezvoltarea orașului, deși nu există suficient teren pentru
realizarea proiectelor necesare si utile locuitorilor acestui oraș (ex. păsunea orașului – este dificila
modificarea naturii terenului).
Vă invit să colaborăm în continuare, cu responsabilitate si seriozitate pentru realizarea
obiectivelor propuse si pentru ridicarea calitatii vietii in orasul stațiune Buziaș.
Pentru anul 2019 ne-am propus să furnizam servicii la un standard ridicat de calitate si sa
continuam investitiile începute în anul 2018.
Multumesc aparatului propriu al Primăriei si Consiliului Local pentru sprijinul si
implicarea în toate proiectele si activitatile desfașurate în orașul Buziaș!

PRIMAR,
Ec. MUNTEANU SORIN
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