
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

PROCES - VERBAL 
al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti, 

din data de 19 decembrie 2013 

La ~edinta au participat un numar de 25 de consilieri din 27 in functie, lipsind domnii 
consilieri: Cristian Dumitru ~i Puiu Neagu. 

*** 
La ~edinta au mai participat: 
D-na. Oana Cristina Iacob - Secretar 

*** 
~edinta a fost condusa de domnul consilier Iulian Bolocan. 

Dl. lulian Bolocan 
Bunaziua! 

*** 

Va propun mai intai sa ascultam Imnul de stat. 

* 
in sala se afla 25 de consilieri, lipsind domnii Dumitru Cristian ~i Neagu Puiu Daniel. 
inainte de a incepe ~edinta de astazi va anunt ca avem o informatie proaspata: noul 

lider de grup al Partidului National Liberal este George Botez, 1-a ajutat Dumnezeu acum in 
luna cadourilor ~i-i dorim sanatate ~i a~ vrea ca acest lucru sa fie in folosul cetateanului ~i s2 
reflectati la o maxima a lui Confucius: ,Sa nu fiti trist ca n-ati fost remarcat, sa fiti trist c2 
nu ati !acut ceva remarcabil!" 

Fata de ordinea de zi anuntata sunt cateva modificari: se retrag urmatoarele puncte: 
- punctul nr. 8 ,,Proiect de hotariire privind aprobarea rectijicarii bugetului dl 

venituri §i cheltuieli a/ Spitalului de Boli Infecfioase Ploie§ti pe anul 2013 §i estimari pl 
anii 2014-2016'' 

- punctul nr. 19 ,,Proiect de hotariire privind aprobarea Regulamentului referitor h 
condifiile fn care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiulu. 
Ploie§ti fn vederea instalilrii, fntrefinerii, fnlocuirii sau mutarii refelelor de comunicafi 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susfinerii acestora, modul d1 
utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum §i masurile privim 
construirea de refele de comunica{ii electronice"; 



;)*~A 
- punctul nr. 37 ,,Proiect de hotdrfire privind aprobarea studiuN/iae.~£Jfj!rr.t _§i a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Deviere re(ele tJ~~(coJi;iiil(Jf/r~~o . a 
parcare str. Cuza Vodrt'; \~t~<~41 -$ r 

- punctul nr. 40 ,,Proiect de hotdrfire privind aprobarea \ii:£'tl.j¢f!t19/i~tf[~; hnico 
economici §i a documenta(iei "Studiu Tehnico-Financiar amplasare ~pin." re sistem 
parcare 12locuri pe teritoriul Municipiului Ploie§ti" strada Vdleni nr. 1-3 bl. 33 1-JC'; 

- punctul nr. 41 ,,Proiect de hotdrfire privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,Schimbare de func(iune fn subzond mbctd - servicii, comer(, locuin(e, mica produc(ie
Ml §i stabilire indicatori urbanistici", Ploie§ti, B-dul Bucure§ti, T39, A569/61 si 62". 

De asemenea, se introduc suplimentar urmatoarele proiecte de hotiiriire: 
- Proiect de hotiirfire privind aprobarea modijiciirii Contractului de Concesiune 

privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apii §i a serviciului de canalizare fn 
Municipiul Ploie§ti fncheiat cu societatea Apa Nova Ploie§ti- ini(iat de primar Julian 
Biidescu. 

Daca sunt comentarii? Dl. S!rbu: 
Dl. Gheorghe Sirbu 
Multumesc domnule pre~edinte! Nu voiam sa !ncep eu dar aceasta este situatia. 

Stimati colegi, v-a~ ruga sa votam !mpotriva introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect 
deoarece acest proiect prevede cre~terea tarifului la apa cu 8,5 ~i suntem !n luna cadourilor 
~i a~a cum noua, copiii ne-au adus bucurii prin ciintec, noi nu putem sa aducem ploie~tenilor 
tristete. De aceea, v-a~ ruga sa votati !mpotriva introducerii pe ordinea de zi, a~a cum am 
spus-o ~i ill comitetul de coordonare de la Apa Nova, dadi vor sa faca investitii, sa nu le 
faca din banii ploie~tenilor, sa le faca din banii lor ca au destul profit. 

Dl. lulian Bolocan 
Multumim domnule consilier! 
Supun la vot propunerea domnului consilier S!rbu: 
Cine este pentru? 8 voturi 
Cine este !mpotriva? 16 voturi 
Daca se abtine cineva? 1 abtinere 
Cu 9 voturi pentru, 17 voturi !mpotriva ~i 1 abtinere, cea a domnului Coste! 

Horghidan, propunerea domnului consilier Gheorghe S!rbu nu a fost aprobata. 

* 
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotiiriire: 
Cine este pentru? 18 voturi 
Cine este !mpotriva? 7 voturi 
Daca se abtine cineva? 
Cu 18 voturi pentru ~i 7 voturi !mpotriva, cele ale domnilor consilieri: Iulian 

Bolocan, Catalina Bozianu, Paulica Dragu~in, Silviu Constantin, Coste! Horghidan, 
Gheorghe Popa ~i Marilena Stanciu, proiectul de hotiiriire a fost introdus pe ordinea de zi. 

* 

2 



Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi. 

* 
Supun al vot introducerea pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privind numirea 

Pre§edintelui de §edin(ii- ini(iat de primar Julian Biidescu. 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi. 

* 
Supun la vot ordinea de zi a~a cum a fost modificata: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata. 

*** 
Primul punct pe ordinea de zi: ,,Aprobarea Procesului verbal al §edin(ei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Ploie§ti din data de 29 noiembrie 2013" 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. 

*** 
Urmatorul punct pe ordinea de zi: ,Jntrebiiri §i interpeliirr'. Cine se inscrie la 

cuvant? Dl. consilier Socoleanu, dl. Horghidan, dna. Bazavan, dl. Pala~ ~i eu. 
Dl. Radu Socoleanu 
Multumesc domnule pre~edinte, am 3 intrebari: cine a dat aprobarea pentru montarea 

acelui carusella capatul strazii Toma Caragiu, in fata actualului sediu al ACR-ului, acea 
monstruozitate, montat pe un pietonal care pe Primaria Ploie~ti, pe Consiliul Local ne-a 
costat peste 2 milioane de euro? Nu a~ vrea sa ascult sursele dar, se pare ca aprobarea vine 
din partea SGU-ului, o entitate care a inceput sa cam i~i faca de cap. Nu cred ca este cineva 
prezent astazi dar avertizez ca, ca orice cetatean al municipiului Ploie~ti ~i SGU ~i orice 
entitate subordonata Consiliului Local se subordoneaza unor hotarari de consiliu. Chiar 
daca noi am aprobat in ~edinte ca parcurile sunt in administrarea SGU-ului, asta nu 
inseanma ca nu trebuie sa treaca prin avize, prin aprobari, inclusiv la Comisia de urbanism 
~i de amenajare a teritoriului, lucru care nu se intampla. 
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Acesta este un prim aspect ~i vedem cu totii ce se intfunpla aC()lCN 
simpla persoana, un om amarat care a venit ~i a cerut o aprobare sa\\ij!l~p.1;~ 

Ploie~ti ~i i s-a dat. Acela~i lucru s-a intfunplat ~i in fata ~~~~!::~::~~~~~~~~~: 
chio~c montat de luni de zile care nu a primit aprobarea comisiei 4, 
lumea da din umeri. Ma simt obligat sa fac aceasta interpelare ~i sa 
primesc un raspuns scris. 

0 alta problema pe care vreau sa o sesizez: de la ultima ~edinta de consiliu local s-au 
intfunplat evenimente la nivelul municipiului Ploie~ti ~i rna refer la situatia suporterilor 
echipei Petrolul la deplasarea catre Stadionul Ghencea ~i a~ dori sa ni se prezinte ~i noua, 
legislativului local, finalizarea anchetei, ce s-a intfunplat in acele zile in municipiul Ploie~ti 
pentru ca ne intereseaza ~i pe noi, sunt suporterii no~tri, este ora~ul nostru, ora~ul pe care 
noi 11 administram. 

Acele evenimente au creat ~i ceva prejudicii societatii de transport public local prin 
avarierea unui numar de autobuze. Am auzit cu totii ce s-a intfunplat in acele zile. Un lucru 
pe care vreau sa-l semnalez este ca Liga suporterilor, prin reprezentantii lor au !acut un gest 
extraordinar de frumos ~i s-au angajat ca platesc ei reparati~ inainte ca noi sa fim 
despagubiti de societatile de asigurari la care noi suntem arondati. Ii felicit pe aceasta cale ~i 
cred ca sunt in asentimentul tuturor colegilor mei ca trebuie sa ~tim ~i noi cil.nd pe teritoriul 
Ploie~tiului avem astfel de evenimente extrem de delicate cu suporteri, oameni care vin la 
stadion de luni de zile ~i acest lucru rn-a determinat sa fac aceasta interpelare ca dupa 
evenimentele de acolo se vede ca pe stadionul Ilie Oana a inceput sa se strige trivialitati, 
lucru care nu se mai intfunpla de la inaugurarea acestui frumos stadion care ne apartine. 

Asta a insemnat ca cineva i-a incitat pe ace~ti tineri, pe ace~ti oameni la violenta ~i la 
distrugeri de bunuri, ceea ce nu-i caracterizeaza pentru ca-i cunoa~tem cu totii de ani de 
zile. 

A treia intrebare pe care o pun ~i de asemenea, doresc un raspuns in scris este legata 
de situatia patrimoniala pe care o avem in acest moment cu Unitatea militara de pe strada 
Mara~e~ti pe care noi am preluat-o acum cativa ani ~i acolo sunt ni~te cladiri care, ulterior, 
dupa preluare, in anii 2005-2006 au fost predate catre asociatii nonguvemamentale, fundatii 
de intr-ajutorare ~i vreau sa ~tiu daca aceste societati ~i-au !acut datoria, ~i-au achitat 
datoriile catre noi, au !acut ceea ce au promis pentru ca astazi avem pe ordinea de zi alt 
proiect de dezmembrare a unui teren care ne apaqine, eel de la spitalul Judetean, tocmai 
pentru a ajuta o astfel de organizatie in vederea sustinerii eforturilor sociale pe care ~i 
Consiliul Local ~i Primaria Ploie~ti le face. 

Atilt am avut de spus, va doresc un an nou fericit tuturor pentru ca este ultima noastra 
~edinta ~i va multumesc foarte mult! 

Dl. lulian Bolocan 
Multumim domnule consilier, dl. Horghidan aveti cuvil.ntul: 
Dl. Costel Horghidan 
Am o intrebare: vreau s-o intreb pe dna. Dumitru, am inteles case intra in etapa a II-a 

de reabilitare a Spitalului Municipal ~i a~ vrea sa ~tiu in ce constau lucrarile in aceasta a 
doua etapa? 

Dna. Carmen Dumitru 
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d'r ,,'fdl!.:..~ ~ 
Vreau sa vii multumesc eli mi-ati pus aceastii 'intrebare pentru ]l2imj{{q'~p!p ca ia' sa 

multumesc Consiliului Local pentru grija pe care ati avut-o. Acest prJ!~~ak ~~p' njtoject 
cii~tiga~ de Sp~talul .Mu~ici~al care 'insemna 1 ~ilion ~i ceva de e~o\iri¥,~~~$14ana 
acum sa se faca decat o Jumatate de tronson urmand ca acum, cu spnJmul ~~J?'Local, 
sa 'inceapii etapa a doua. Asta 'inseamnii consolidare, recompartimentarea tuturor saloanelor 
pentru eli, dacii vii amintiti, erau saloane cu 16 paturi ~i acum vor fi cu 3 paturi, reteaua 
electrica, reteaua de apii, canal. Astfel bolnavii de cancer se vor muta in totalitate in cHidirea 
noua care se va reabilita iar, in cliidirea veche care deja este reabilitata, se va pune in 
functiune sectia de chirurgie oncologicii ~i ATI astfel !neat nu numai bolnavii din judetul 
Prahova cat ~i cei din judetele limitrofe vor avea posibilitatea sa fie tratati sa nu mai fie pe 
listele de a~teptare Ia Bucure~ti. 

Dna. lolanda Bazavan 
, Este numai o informare: comisia 6 a avut initiativa unui proiect care se nume~te 

,Impreunii pentru copii". A fost o idee frumoasa ~i sper eli va fi in continuare iar acesta sa 
fie numai primul an in care vom realiza acest gen de proiect. Ideea a fost urmiitoarea: am 
solicitat ~colilor ~i liceelor sa le spuna copiilor daca pot sa doneze elite o juciirie, rechizite, 
lucru~oare, tot ceea ce pot ei sa doneze pentru al!i copii nevoia~i, colegii lor de altfel pentru 
ca aceasta a ~i fost ideea pentru eli toatii lumea, in perioada aceasta se 'indreapta catre 
orfelinate, catre centre de copila~i ~i ne-am giindit eli de fapt ~i ~colile au proprii lor copii 
nevoia~i. Tin sa amintesc ~colile pentru ca s-au mobilizat ~i au demonstrat eli pot sii 
participe la un proiect a~a generos: Toma Caragiu, Radu Stanian, Berthelot, Sranta Vineri, 
Sfiintul Apostol Andrei, Rare~ V odii, loan Grigorescu, Grigore Moisil, George Co~buc, Jean 
Monet, Andrei Mure~anu, Carmen Sylva ~i nu in ultimul rand Liceul Alexandru loan Cuza. 

Am primit in aceste pachete biletele de Ia copii ~i am giisit un bilet care eu cred ca 
exprimii mult mai bine deciit mine ideea acestui proiect: ,Bunii! Eu rna numesc $tefan, nu 
~tiu dacii ne vom 'intiilni vreodatii. Sper sii-ti fie bune lucru~oarele de Ia mine. Multii bucurie 
~i siiniitate. Cu drag, $tefan! La multi ani!" 

DI. Paul Palas 
Stimati colegi, Serviciul de Gospodiirire Urbana 'i~i desfii~oara, in baza unei hotiiriiri 

de consiliu local, activitatea de blocare ~i ridicare ma~ini. Pe liingii SGU 'i~i dezvoltil 
business-ul ~i o firma privata. Nu despre asta vreau sa vorbesc astiizi chiar dacii, din pacat< 
nu este deloc bine ceea ce se 'intiimplii acolo. Vreau sa vii informez de faptul eli in Bucure~ti, 
in Sectorul 2 un avocat (nu-i dau numele pentru eli nu vreau sii-i fac reclama) a obtinut 'ir 
instantii o decizie irevocabilii prin care se interzice ridicarea ma~inilor de pe domeniul 
public in !ipsa undei decizii a Politiei Rutiere. Practic, existii in jurisprudentii eli in aces1 
moment existii posibilitatea ca, · 'in orice localitate din tara, o persoanii, consideraU 
'indreptatitii sa conteste in instantii aceastii activitate a SGU ~i sa obtinii interzicerea ei. Ma 
mult, va obtine odatii cu interzicerea acestei activitiiti ~i dreptul de a-~i recupera banii pliitit 
pentru taxele de ridicare. 

in aceastii situatie, recomand Serviciului de Gospodiirire Urbana sa suspend< 
activitatea de ridicare a ma~inilor ~i rog onoratul consiliu sa fie de acord ca, in luna ianuari< 
sa rediscutiim hotiiriirea astfel meat sa 'indreptiim aceastii eroare fiicuta. 

Vii multumesc! 
DI. lulian Bolocan 
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A · 3 bl 1 d. d v 1 3 · a .:,~ · ...,. m ~1 eu pro erne: a ~e mta prece enta am semna at ~atllf!;;:.;.;. 1 · n -~ un 
raspuns de la dna. lamandi referitor la cei care au intervenit In asfalt ~ ~~~&~lf~J}t nte 
au recut reparatii necorespunzatoare. Dumneavoastra !mi spuneti ca au ~ji·5:'~_i ~ · ri ~i 
s-au dus la Politia Locala. Concret, cei care au fost implicati au fost ses1 °~'g,t"" "' uie sa 
repare, nu Politia Locala, o amenda nu repara asfaltul. 

Albia riiului Diimbu a fost obturata de ni~te maluri de pamiint cazute din amenajarile 
!acute de cei de la noul mall. Cei de la RASP spun: ne-am deplasat, am fost, am recut poze 
din toate unghiurile, 3 D, ei ~tiu. Nu exista a~a ceva, nu s-au deversat maluri de pamiint. In 
final va informam ca vom lua 1n regim de urgenta masurile necesare pentru rezolvarea 
situatiei. Adica ce? Sa deversati pamiint? Eu am fost acolo ~i am vazut. 

A treia problema era ca nu am primit raspuns de la Henrich al IV-lea sau care era 
acolo, cine trebuie sa raspunda? ~i Rasputin a trait In aceea~i perioada cu Mihai Viteazul, 
nu Rasputin, Nostradamus ~i de ce nu e acolo? A aparut rara voia noastra, noi nu dam nicio 
aprobare? 

Dl. viceprimar lulian Teodorescu 
Cele doua statui amplasate In fata liceului Mihai Viteazul, sunt un dar al Consiliului 

Judetean pentru Primaria Municipiului Ploie~ti pentru ploie~teni. Intiii a fost vorba de regele 
Frantei mai apoi despre primul unificator al tarilor romiine~ti. Nu cred ca cineva s-ar fi opus 
~i, ca atare exista toate autorizatiile ~i avizele pentru montarea acestor statui ~i amplasarea 
1n acelloc. 

Dl. lulian Bolocan 
Multumim domnule viceprimar dar trebuia sa treaca ~i pe aici. 

*** 
Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind acordarea, 

post-mortem, a titlului de Cetii(ean de Onoare al municipiului Ploie~ti profesorului 
emerit Nicolae Boaru" 

Dl. George Botez 
Domnule pre~edinte am rugamintea sa rna treceti ~i pe mine In riindul initiatorilor ~i 

a~ vrea sa-i lntreb ~i pe ceilalti colegi daca vor. 
Dl. lulian Bolocan 
Eu cred ca toti membrii consiliului vor. 
Dl. Costel Horghidan 
Este foarte bine venita aceasta masura dar cred ca pentru ni~te oameni de exceptie ~i 

care, lntr-adevar ne reprezinta ~i care ~i-au dedicat lntreaga viata pentru cultura ~i oamenii 
acestui municipiu, cred ca ar trebui sane giindim sa-i facem cetateni de onoare lnainte de~ 
trece la cele sfinte. 

Dl. lulian Bolocan 
Supun la vot proiectul de hotariire: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este lmpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotariire a fost aprobat. 
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Urmiitorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriir~~j){i1J(~z,1J%J~pr/jp / ea 
rectijiciirii bugetului de venituri §i cheltuieli al Poli(iei Locale a mu i'9iiJftilui~JYo4i£ · i pe 
anu/2013" < ~ov, ,;\\J''o·'c,' 

• r. L \.. 

Dacii sunt interventii? Dacii nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: --~ 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este !mpotrivii? 
Dacii se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Urmiitorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Culturii a 
municipiului Ploie§ti "L L. Caragiale". 

Dacii sunt interventii? Dacii nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este !mpotrivii? 
Dacii se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Urmiitorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii "Paul 
Constantinescu" Ploie§tr'. 

Dacii sunt interventii? Dacii nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este !mpotrivii? 
Dacii se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Urmiitorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri §i cheltuieli al Administrafiei Parcului Memorial 
"Constantin Stere" Ploie§ti pe anu/2013". 

Dacii sunt interventii? Dacii nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este !mpotrivii? 
Dacii se abpne cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Urmiitorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri §i cheltuieli al Spitalului Municipal Ploie§ti pe anu/2013 
§i estimiiri pe anii 2014-2016''. 
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Dadi sunt interventii? Dadi nu sunt, supun la vot proiectul de hot" 
Cine este pentru? 25 de voturi "'"~~--..... 

Cine este lmpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Urni.atorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirlire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2013 at Administra(iei Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploie~tr. 

Dadi sunt interventii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este 1mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Urmatorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirlire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetelor de cheltuieli avlind ca sursii de finan(are bugetullocal ~i a bugetelor 
activitii(ii finan(ate integral sau par(ial din venituri proprii ale institu(iilor de 'invii(iimlint 
preuniversitar de stat pe anu/2013". 

Dadi sunt interventii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 de voturi 
Cine este lmpotriva? 
Daca se abtine cineva? 1 abtinere 
Cu 24 de voturi pentru ~?i 1 abtinere, cea a doamnei consilier Marilena Stanciu, 

proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Urmatorul punct pe ordinea de zi: ,Proiect de hotiirlire privind aprobarea 

rectijiciirii bugetului de venituri ~i cheltuieli at municipiului Ploie~ti pe anu/2013". 
Daca sunt interventii? Dl. Pala~?, aveti cuvil.ntul. 
Dl. Paul Palas 
Vii multumesc domnule pre~?edinte! 
Am scapat sa intervin la momentul ill care ati supus atentiei proiectul de hotarare 

privind modificarea bugetului Spitalului Municipal Schuller. Voiam sa vii informez de 
urmatoarele demersuri pe care consiliul de administratie le-a fiicut ~?i pe care dna. director 
Carmen Dumitru le pune In practica. 

Primul dintre ele face referire !a o stril.ngere de fonduri pe care o face pentru 
finantarea unui aparat de radioterapie pentru sectia de oncologie. De ce intervin acum, ill 
plenul i?edintei, este pentru a face apella fiecare dintre dumneavoastra care au business-uri 
sau care sunt implicati In gestionarea unor business-uri cu profit, sa ia legatura cu dna. 
doctor pentru ca exista posibilitatea, conform codului fiscal ca orice firma sa faca o 
sponsorizare In limita la 3 !a mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul 
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dat~rat, sume care ~unt platite oric~. su~ forma de it_npozit p~ pro lt~~~~lif S,~ftlt~ 
cuvmte. ~u afect~aza cas~ flow-ul mstitutrer sau firmer respective su -t~~?:j:_~~{l!inu 
respect1v1 sunt oncum dati. <'1jv.<~·'fo 

Vreau sa luati aceasta prezentare ~i aceasta solicitare cape o prezentar 
0 

L 1 situatii 
destul de delicate sau daca nu chiar disperate la nivelul sectiei de oncologie. Aparatul care 
era 'ln dotare pana mai acum vreo doua saptamani de zile, din nefericire este total 
nefunctional, are venerabila viirsta de 44 de ani ~i, din nefericire, oamenii sunt nevoiti acum 
sa mearga la Bucure~ti pentru un tratament de cateva minute. 

Imi cer scuze pentru faptul ca am inoportunat 'lntr-un astfel de moment atentia cu 
aceste lucruri dar poate fi o ~ansa pentru fiecare dintre institutii, pentru fiecare dintre 
firmele profitabile din aceasta localitate sa se imp lice 'ln viata sociala astfel 'lncat sa poata sa 
ofere sprijin celor care au ne~ansa sa se lupte cu o boala de genu! celei de care am fiicut 
amintire. 

A doua chestiune pe care vreau s-o supun atentiei dumneavoastra este faptul ca, 
'lncepand de saptamana viitoare, cladirea care era nemodemizata a sectiei de oncologie va fi 
evacuata ~i va 'lncepe o igienizare totala acolo astfel 'lncat sa asiguram conditii mai mult 
decat decente la nivelul 'lntregului spital. 

Tot ceea ce 'lnsenma finantare se face de la bugetul municipiului Ploie~ti. 
Va multumesc pentru atentie. 
DI. Coste! Horghidan 
Fiecare lucru trebuie sa aiba un 'lnceput ~i puterea exemplului este cea care poate sa 

creeze cararea cea mai libera pentru determinare. in acest sens, eu cedez cotizatia de 
membru al consiliului local pe o luna de zile, pe luna ianuarie. 

DI. Gheorghe Sirbu 
Laudabila initiativa donmului Pala~ dar, 1-a~ 'lntreba: nu era mai normal ca firma care 

·· ··· ridica ma~ini din Ploie~ti ~i se 'lmbogate~te pe langa SGU sa ia cate 100 de lei ~i ceilalti-3 50 
sa intre 'ln acest cont? Cine 'll 'lntreaba pe dl. director de la SGU cum a fiicut contractu!, ~tie 
cineva cine este firma respectiva 'lnfiintata cu o luna 'lnainte de licitatie? Dl. Pala~ are 
dreptate, noi trebuie sa facem un efort deosebit ~i eu personal o sa iau legatura cu dna. 
director ~i o sa sponsorizez acest aparat dar nu era mai normal sane gandim sa-l schimbam 
pe directorul acesta de Ia SGU care a luat-o pe aratura? ~i mai sunt ~i altii. 

DI. Iulian Bolocan 
Supun Ia vot proiectul de hotarare de Ia nr. 12: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este 'lmpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul 13 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind rectificarea bugetului d~ 

venituri §i cheltuieli pe anu/2013 Ia Regia Autonomii de Servicii Pub/ice Ploie§tt'. 
Daca sunt interventii? Daca nu sunt, supun Ia vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 de voturi 
Cine este 'lmpotriva? 
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Daca se abtine cineva? 1 abtinere 
Cu 24 de voturi pentru ~i 1 abtinere, cea a domnului consili 

proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Urmatorul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind majorarea tarifului 

pe ciiliitorie Ia transportul urban de ciiliitori efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. 
Transport Ciiliitori Express S.A. Ploie§tr'. 

DI. Gheorghe Sirbu 
Am fost de acord sa transformam regia de transport local In societate comerciala. Am 

dat-o pe mana unor baieti, zic eu de~tepti, ~i au zis ca ei o fac profitabila. Vad acum cu 
stupoare un proiect pe ordinea de zi !n ultima luna a anului prin care noi dorim sa bagam 
din nou mana In buzunarul ploie~tenilor. Stimati colegi de vizavi de mine, de la USL, eu am 
rugamintea la dumneavoastra, daca votati pentru, cand ie~iti de aici asumati-va In fata 
ploie~tenilor ~i a presei acest moment deosebit prin care vom face eel mai scump bilet din 
tara, a~a cum am fiicut ~i gigacaloria cea mai scumpa ~i apa cea mai scumpa. Asumati-va 
stimati colegi, nu va uitati le mine ~i zambiti ca bagam mana !n buzunarul ploie~tenilor. 

Vorbea dna. consilier Bazavan de nevoia~i. Noi !i facem pe ace~ti cetateni nevoia~i 
marindu-le taxele In fiecare ~edinta. Nu va ganditi ca bagam mana !n buzunarul celor care 
nu au bani? 

DI. Julian Teodorescu 
Cei 40 de bani cu care se majoreaza tariful se due lntr-un fond de dezvoltare. Fostul 

RATP, actuala societate de transport are nevoie da bani pentru dezvoltare iar aceasta este o 
masura pe care a solicitat-o consiliul de administratie ~i care a fost lmbrati~ata ~i de 
reprezentantii no~tri In AGA. Faptul ca biletul devine 2 lei, nu va fi o problema pentru 
ploie~tean care oricum profita de banii mai putini pe care 1i plate~te pe abonament. De 
regula ploie~tenii folosesc calea abonamentelor pentru a calatorii prin Ploie~ti iar, se pare ca 
biletele se cumpara mai mult de cei care vin In Ploie~ti cu afaceri, cei care tranziteaza. 
Pretul pe bilet nu se va reflecta In buzunarul ploie~teanului. 

DI. Jonut Jonescu 
Cred ca e u~or sa spui politic, sa arunci cu noroi vizavi sau de aceea~i parte a 

baricadei. A~ vrea sa-mi spuna dl. consilier Slrbu cum ar putea sa introduca bani mtr-un 
aparat de tichete, pe care cu totii am spus la lnceputul acestui an ca 11 dorim, cum poate sa 
introduca 1,60 lei? Cum o sa primeasca rest 40 de bani? 

DI. Gheorghe Sirbu 
Sa ~titi ca rectificarea cand se face, se poate face ~i In minus. A vand In vedere ca tot 

am scumpit ~i taxele ~i impozite, puteam sa-l facem 1,50 lei. 
DI. Jonut Jonescu 
Dumneavoastra, 4 ani de zile ati scumpit biletul, ati taiat de la oameni, noi lncercam 

oarecum sa mai reducem. 
DI. Gheorghe Sirbu 
Nu rezolvati nimic. Noi nu am marit apa ~i canalul, nu am marit salubritatea timp de 

4 ani. Dar dumneavoastra nu ati fost In vechiul consiliu ~i nu aveti de unde sa ~titi. 
DI. Julian Teodorescu 
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Vreau sa completfun la art. 1 data intriirii In vigoare - 1 ianuarie 
Dl. lulian Bolocan 
Daca nu mai sunt interventii, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 13 voturi 
Cine este lmpotriva? 8 voturi 
Daca se abtine cineva? 4 abtineri 
Cu 13 voturi pentru, 8 voturi lmpotriva, cele ale dornnilor consilieri: Julian Bolocan, 

Catalina Bozianu, Paulica Dragu~in, Silviu Constantin, Gheorghe Slrbu, Gheorghe Papa, 
Castel Horghidan ~i Larisa Bazavan ~i 4 abtineri, cele ale dornnilor consilieri: Marilena 
Stanciu, Raul Petrescu, Constantin Minea ~i Radu Socoleanu, proiectul de hotarare a fast 
aprobat. 

*** 
Punctul nr. 15 pe ordinea de zi: ,Proiect de hotiirlire privind aprobarea rectijiciirii 

bugetului de venituri # cheltuieli pe anu/2013 al S.C. Hale ~i Piefe S.A. Ploie~tt'. 
DI. Gheorghe Popa 
M-am uitat putin pe aceasta rectificare la SC Hale ~i Piete ~i am vlizut diminuarea 

veniturilor totale de 825.000 lei din care 144.000 erau proveniti din reducerea veniturilor 
ne!ncasate din lnchirierea care ar fi trebuit sa aiba loc In piata Malu Ro~u. A~ vrea sa-l rog 
pe dl. director sa ne spuna daca are un termen mai exact cand se finalizeaza piata Malu 
Ro~u, de unde provin aceste diminuari de venituri pentru eli vad ca nu ~i-au realizat aceste 
venituri din lnchirieri pe spatiile din pietele pe care le au In administrare ~i care este situatia 
cu aceasta societate ~i In administrarea acestor piete? 

DI. Iulian Bolocan 
Multumim dornnule consilier. Mai sunt ~i alte comentarii? Dl. S!rbu aveti cuvantul 
Dl. Gheorghe Sirbu 
Multumesc dornnule pre~edinte! 
Daca cer diminuarea veniturilor cu 825.000 de lei, nu cumva dumneavoastra aveti un 

contract de mandat de realizat ~i la sfar~itul anului spuneti ca ati realizat contactul ~i mai 
luati ~i o prima grasa din banii ploie~tenilor? 

DI. lulian Bolocan 
0 sa-i dau cuvantul dornnului director dar eu ~tiu ca la 0 ultima interpelare, cand a 

fast vorba de piata de la Malu Ro~u, dl. director spune clar - 5 noiembrie. A veti cuvantul 
dornnule director. 

DI. dir. Emanuel Ilie 
Multumesc dornnule pre~edinte! 
Prima remarca a~ vrea s-o fac la acest termen de 5 noiembrie. Dar, daca se uita cineva 

mai atent pe lnregistrarea care a fast fiicuta ~i a fast data ~i pe anumite posturi locale de 
televiziune, am spus clar ca se poate pe 5 noiembrie. Se poate pentru ca, In momentul In 
care te apuci sa construie~ti ceva de la nivelul zero, catre interiorul pamantului poti gasi ~i 
anumite probleme neprevlizute ~i anume: avizul de Ia Apa Nova, conform unor declaratii 
ale altar consilieri care spun ca nu 11 am, 11 am numai ca Apa Nova a preluat In 1990 cand 
era deja fiicut ~i nu existau retele de apa ~i canalizare. Eu am gasit trei magistrale de 
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canalizare sub piata Malu Ro~u, ceea ce rn-a fiicut sa refac JJHJ!cvLcu, 11,~'!f. 
metalicil, infrastructura ~i bineinteles ~i cu costuri suplimentare. 

Referitor Ia buget, mainte sa vii. dau explicatiile pentru diminuare v~~~~~~~~~ 
un lucru foarte clar: in anul2013 am diminuat veniturile cu 825.000 de lei ~~ 

cheltuielile cu 915.000 de lei. Referitor Ia aceasta diminuare a veniturilor, sunt venituri care 
au fost diminuate datorita contractului cu cladirea de pe strada Valeni 44 care, in urma unor 
avize ~i aprobari suplimentare a intarziat in jur de vreo 4 luni, cu piata Malu Ro~u care nu a 
mai adus acele venituri pentru ca deja, in luna mai proiectul era deja fiicut. Practic sunt 7 
luni de zile 1n care nu am obtinut nimic, dimpotriva, am cheltuit din venituri obtinute din 
alte piete. Bineinteles ca este vorba ~i de parcarea pe care am preluat-o in administrare, tot 
cu intarziere pentru ca au fost ni~te probleme administrative care trebuia sa fie rezolvate ~i 
de catre societatea care a administrat-o ~i de catre noi, SC Hale ~i Piete. 

Va multunresc! 
DI. lulian Bolocan 
Domnule director nu vii. pot multumi. Va aduc aminte numai cugetarea unui filosof, 

Nietzsche: "Nu sunt supil.rat ca m-ati mintit, sunt suparat ca nu mai pot avea incredere in 
dumneavoastra". Ati spus foarte clar: 5 noiembrie ~i daca vorbim de proiecte de executie, 
daca dumneavoastra aveati proiect de Ia inceput a~a cum ati spus, acolo in finalizarea 
proiectului se vedea foarte clar avizul celor de Ia Apa Nova, Distrigaz, retele, nu sa faceti 
prospectiuni din acestea in pam§nt sa descoperiti nu ~tiu ce conducte. 

Este clar, nu ati respectat termenul nici de 5 noiembrie, nici in august. Atunci in 
august sau in iulie c§nd am fiicut interpelarea, daca pomeati de atunci cu proiectulin regim 
de urgenta erati Ia zi acum. 

DI. dir. Emanuelllie 
Imi permiteti sa va raspund? 
Nu obtineam autorizatia de construire a pietei Malu Ro~u :f'ara avizele pe care le-ati 

invocat. Acesta este un aspect iar problema cu Malu Ro~u, pentru ca a fost intr-adevar o 
mare problema cu aceasta piata ~i recunosc ca s-au depa~it termenele, Ia ora actuala 
inchiderea pietei Malu Ro~u este finalizata, se fac lucril.ri in interior, practic maine se va 
turna betonul pentru astuparea ~i nivelarea terenului din interiorul pietei, sambil.ta se va 
tuma un covor asfaltic pentru fmalizarea infrastructurii iar, de luni incep montarea chiosc
urilor care au ars in luna mai a acestui an. 

DI. lulian Bolocan 
Bine domnule director sa incheiem problema pentru ca dunmeavoastra daca aveati 

proiect aveati ~i termene. Clar, nu ati avut proiect. 
Daca mai sunt comentarii? 
DI. Gheorghe Sirbu 
Donmule director nu mi-ati raspuns dar nici nu a~tept raspunsul. Vreau sa spun numai 

un singur lucru: ~i eu poate votam acest proiect de hotil.rare alaturi de colegii mei cu o 
singura conditie, dunmeavoastra sunteti eel care ati dat pe sub mana (~i imi asum 
responsabilitatea celor spuse) Oborul care vii. aducea profit de aproape 700 de milioane pe 
luna. 

DI. lulian Bolocan 
Supun la vot proiectul de hotil.rare: 
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Cino o.te pontru? 16 voruri ~~~;~~)\ 
g~:~ :~:!;~~~t:!~a? 9 voturi r~j~ ~~ ~~~ 

,J>J?-4·;:;--~.-: ... ·'~'\(, ~ 
Cu 16 ~oturi yent;u ~i _ ~ .voturi i~potriv_a, . cele ~le dor~m ~4: Iulian 

Bolocan, Pauhca Dragu~m, Catahna Boz1anu, S1lvm Sorm, Lansa Bazavan, Gheorghe 
Sirbu, Gheorghe Popa, Marilena Stanciu, Costel Horghidan, proiectul de hotarare a fost 
aprobat. 

*** 
Punctul nr. 16 de pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind stabilirea 

impozitelor §i taxelor locale pentru anul2014". 
Dl. Gheorghe Sirbu 
Am ~i o intrebare sa ~tim ~i sa votam in cuno~tinta de cauza: sunt anumite taxe ~i 

impozite care cresc? Daca nu cresc, votam ~i noi. 
Dna. Dir. Simona Dolniceanu Visean 
Din ce am observat de la colegii mei, la SPFL nu avem absolut nimic majorat, nici 

amenzi, nici contravaloarea lucrarilor in regim de urgenta, nici taxe ~i impozite dar, am 
inteles ca urbanismul a modificat cateva taxe pentru efectuarea lucrarilor in regim de 
urgenta ~i la Stare Civila la fel pentru lucrarile in regim de urgenta. in rest, toate taxele sunt 
la fel. 

Dl. Iulian Bolocan 
Daca nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 20 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 5 abtineri 
Cu 20 de voturi pentru ~i 5 abtineri, cele ale domnilor consilieri: Catalina Bozianu, 

Paulica Dragu~in, Marilena Stanciu, Costel Horghidan ~i Gheorghe Popa, proiectul de 
hotariire a fost aprobat. 

*** 
Punctul 17 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind modificarea §i 

completarea Hotiiriirii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea 
prin concesiune ciitre S.C. Servicii de Gospodiirire Urbana Ploie§ti S.R.L. a serviciului de 
iluminat public al Municipiului Ploie§tr'. 

Daca sunt interventii? 
Dl. Radu Socoleanu 
Ieri in grupul operativ am discutat ca o sa trecem la licitatie. A~ vrea sa se fad\ 

mentiunea pentru sa pe site era o alta forma a acestui proiect. 
Dl. lulian Teodorescu 
E alt proiect acesta, nu am ajuns inca la acela. 
Dl. Iulian Bolocan 
Supun la vot proiectul de hotariire: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
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Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotariire a fost aprobat. 

*** 

A vern aici modificarea de care spuneati ,prin licitatie deschisa". 
DI. Gheorghe Popa 
A;; vrea ca la art. 1 sa fie trecut ,conform Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 

34/2006" cu publicare \'n SEAP. 
DI. Julian Bolocan 
Faceti propuneri pentru membrii comisiei. 
DI. Constantin Popa 
Mai \'ntai vreau sa propun modificare numarului membrilor de la 5 la 7. 
DI. Julian Bolocan 
Supun la vot propunerea d-lui. consilier Popa: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este \'mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, propunerea d-lui consilier Popa a fost adoptata. 

Va rog sa faceti propuneri. 
DI. Constantin Popa 

* 

Din partea grupului USL propun sa faca parte din comisie Constantin Popa, Iulian 
Teodorescu, George Parra ;;i Razvan Ursu. 

DI. Radu Socoleanu 
Din partea grupului PP-DD propun pe dl. Raul Petrescu. 
DI. Gheorghe Popa 
Din partea grupului PDL dl. Gheorghe S\'rbu ;;i dna. Catalina Bozianu. 
DI. Julian Bolocan 
Eu zic sa nu mai trecem ,prin publicare pe SEAP case 1ntelege". 
Supunem la vot daca sunteti de acord sa votam prin vot deschis: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este \'mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, varianta de vot va fi aceea de vot deschis. 

* 
Supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este \'mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotariire a fost aprobat. 
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Punctul20 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirfire privind apro~ai:.ea d,.r'gtJ.ifJ.gr«frJ 'i, a 
statului de func(ii ~i a Regulamentului de Organizare ~i Fuit'f:flap'a~E&::'!fi!}.!f/Jegiei 
Autonome de Servicii Pub/ice Ploie~tr'. ·~ :}>ov, '·"'( 07 

Dadi sunt comentarii? · ' " ~ 
DI. Coste) Horghidan 
Vreau ~i eu o informatie: ce efecte economice deosebite aveti In urma acestei ultime 

organigrame de tot o pa~tem aici de vreo 5 luni de zile? Din posturile pe care le-ati redus, 
dl.te erau vacante? 

Dl. dir. Vasile Nacu 
Pentru buna activitate ~i eficientizarea regiei ~i pentru redistribuirea personalului pe 

posturile unde l~i des:fa~oarli efectiv activitatea, am considerat eli aceastli organigramli este 
bunli pentru conducerea regiei. 

Dl. Coste) Horghidan 
Eu am pus lntrebarea foarte clar: care sunt efectele economice, aveti o mlisurli de le 

stabiliti? Dacli dau 20 de oameni afarli, fac economie 100.000 In fiecare luna, cre~te gradul 
de determinare al celorlalti ~i muncesc mai cu spor avand In fatli frica unei noi organigrame 
rna due la 20.000 ~i ~a mai departe. A tat de mult se insistli pe aceastli organigramli, efectele 
ei nu le ~tim deocamdata dupli rlispunsul pe care mi 1-ati dat dumneavoastrli ~i rna trece o 
idee a~a prin cap eli vrem sa dam neapiirat pe cineva afara. Eu nu ~tiu daca este adevarat, 
nici nu vreau sa rna gandesc ca s-ar putem lntampla a~a ceva. 

DI. dir. Vasile Nacu 
S-au redus 9 posturi vacante plus un post de consilier comunicare din regie. 
Dl. Coste) Horghidan 
Deci, acestea sunt toate? 
DI. dir. Vasile Nacu 
Da 
Dl. Coste) Horghidan 
Atunci e OK. Eu am primit raspunsul, vii multumesc. Ceilalti colegi ai no~tri care au 

urechi sa audli, e nemaipomenit de bine. Multumesc! 
DI. lulian Bolocan 
Dacli mai sunt comentarii? 
DI. George Botez 
A~ vrea sa ~tiu daca In noua organigrama exista postul de contabil ~ef care a fost 

cerut de Curtea de Conturi? 
DI. dir. Vasile Nacu 
Da, In momentul de fata, In noua organigrama exista postul de ~ef contabil. 
DI. George Botez 
$i exista ~i un document al Cuqii de Conturi care impune acest lucru? 
DI. dir. Vasile Nacu 
Da. 
DI. Gheorghe Sirbu 
L-a~ ruga pe dl. consilier Popa, colegul meu din comisie sa ridice acelea~i probleme 

vizavi de aceasta organigramli, pe care le-a ridicat ill comisie. 
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DI, Constantin Popa ,'.:\, U~~'(~J, ~.., 
Nu ca doresc sa raspund domnului consilier S!rbu pentru ca Ae~~" est 

lucru, nu trebuie sa rna justific !n fata cuiva, dar vreau totu;;i sa fac un 01> ~1Jl at la 
comisia trei cat ;;i 1n analiza pe care am fiicut-o noi in grupul USL, eu mi-am u rezerva 
vizavi de aceasta modificare dar am primit asigurari din partea domnului director ca aceasta 
noua organigrama ii va aduce un plus de eficienta ;;i un mod mai transparent ;;i mai bun de 
coordonare a regiei. Voi vota 1n acest context organigrama ;;i a;;tept din partea domnului 
director ~i a regiei sa vad ;;i rezultatele. 

Dl. lulian Bolocan 
Supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 16 voturi 
Cine este !mpotriva? 8 voturi 
Daca se abtine cineva? 1 abtinere 
Cu 16 voturi pentru, 8 voturi impotriva, cele ale domnilor consilieri: Paulica 

Dragu;;in, Catalina Bozianu, Larisa Bazavan, Silviu Constantin, Gheorghe S!rbu, Marilena 
Stanciu, Gheorghe Popa ;;i Castel Horghidan ;;i 1 abtinere, cea a domnului consilier Julian 
Bolocan, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 21 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotartire privind aprobarea lnchirierii 

prin licitafie publica cu strigare a unui teren m suprafa(ii de 11 mp, ajlat In 
administrarea Spitalului Municipal Ploie~tr. 

Dl. viceprimar Julian Teodorescu a parasit sala, suntem 24 prezenti. 
Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 22 voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 2 abtineri 
Cu 22 de voturi pentru ;;i 2 abtineri, cele ale doarnnelor consilier, Catalina Bozianu ;;i 

Paulica Dragu;;in, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 22 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotartire privind prelungirea durate1 

contractelor de lnchiriere pentru locuin(ele de necesitate de tip modul situate In str. 
lndustriei, nr. JC'. 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? • 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 23 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotartire privind aprobarea 

dezmembrarii imobilului-teren, In suprafa(ii de 11473 mp, situat In Ploie~ti, str. Gagen~ 
nr. 98A". 
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Dacii sunt comentarii? Dacii nu sunt, supun la vot proiectul de 
Cine este pentru? 23 voturi 
Cine este impotrivii? 
Dacii se abtine cineva? 1 abtinere 
Cu 23 de voturi pentru ~i 1 

proiectu1 de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 24 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privind aprobarea 

dezmembriirii imobilului-teren, in suprafafii de 5670 mp, situat in Ploie~ti, str. Giigeni nr. 
98A". 

Dacii sunt comentarii? Dacli nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este impotrivii? 
Dacii se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 25 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privind modiflcarea 

Hotariirtirii nr. 33412013 a Consiliului Local at municipiului Ploie~ti privind includerea 
unor bun uri in patrimoniul municipiului Ploie~tt'. 

Dacii sunt comentarii? Dacli nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este impotrivii? 
Daca se abp.ne cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 26 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privind includerea unor 

imobile in patrimoniul municipiului Ploie~tr. 
Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este impotrivii? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 27 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privind imobilul situat in 

Ploie~ti, str. Rari~tei nr. 62C ce a fiicut obiectul investifiei "Reabilitarea/Modernizarea ~i 
echiparea specijicii a centrului de primire in regim de urgen(ii CIRE$AR11 din Ploie~tt'. 

A revenit in sala domnul viceprimar Iulian Teodorescu, 25 de consiieri In sala. 
Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 voturi 
Cine este lmpotriva? 
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Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotaril.re a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 29 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirlire privind aprobarea trecerii 

imobilului fn care funcfioneaza Spitalul de Boli Infec(ioase din Ploie~ti, B-dul Republicii 
nr. 271, din domeniul public al Municipiului Ploie~ti fn domeniul public al Judefului 
Prahova". 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun Ia vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 25 voturi 
Cine este lmpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotaril.re a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 30 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirlire privind imobilul situat fn 

Ploie~ti, str. Andrei Mure~anu nr. 56''. 
Daca sunt comentarii? Dl. Socoloeanu aveti cuvantul. • 
DI. Radu Socoleanu 
Este vorba de procedura. Am citit raportul de specialitate ~i Guvemul Romaniei ~i 

Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ne cere sa procedam intr-un anumit fel ~i a§ 
vrea sa se modifice titlul proiectului: "proiect de hotaril.re privind modificarea pozitiei din 
anexa Hotararii Consiliului Local nr. 72/2003 privind imobilul situat ill Ploie~ti, str. Andrei 
Mure~anu nr. 56 (fost 56 - 58), in sensu! precizarii elementelor de identificare reale ale 
!ntregului imobil". Daca ne uitam In anexa hotaril.rii 72/2003 vedem ca adresa veche era 56-
58 a imobilului ~i atunci, prin aceasta titulatura cred ca acoperim exact ce ne cere Guvemul. 

DI. lulian Bolocan 
Supun Ia vot proiectul de hotarare a~a cum a fost modificat: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotaril.re a fost aprobat. 
Dl. Lupu a ie~it din sala, 24 de consilieri prezenti. 
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_P~ctul nro
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0

1 pe ordinea odoe zi: ,,Proiect de h?t~~are !'rivion ~d~ro~~~~~1J~of~tjjiirii 
preluaru m admmzstrarea Conszlluluz Local al Mumczpzuluz Plme§l({,_fl:Jlor(zunu"d.if.,~~rum 
judefean DJ 1011 cuprinsii fntre intersecfia DN 1B cu DJ 1011 (zona 'b~!itiniir,ie{J1VL)
panii Ia limita administrativ-teritorialii a Municipiului Ploie§ti (inrerse'C{ie B-dul 
Republicii cu stro Ostrov)"o 

Daci:i sunt comentarii? Daci:i nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nro 32 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind trecerea din domeniul 

public fn domeniul privat al Municipiului Ploie§ti a unor bunuri aferente sistemului de 
alimentare cu apii §i canalizare, pentru scoaterea din funcfiune, fn vederea valorijiciirii 
§i, dupii caz, casiirii acestora" 0 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nro 33 pe ordinea de zi: ,Proiect de hotiirare privind includerea unei 

locuinfe din fondullocativ al municipiului Ploie§ti fn fondul de locuinfe sociale destinat~ 
chiria§ilor evacuafi sau care urmeazii sii fie evacuafi din locuinfele retrocedate fo§tilOJ 
proprietari §i repartizarea acesteia conform prevederilor legale" 0 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nro 34 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind aprobarea modijiciiri, 

prin act adifional a contractului de concesiune nro 32955/16o06.1999 fncheiat fntn 
Municipiul Ploie§ti §i domnul Ghita Emif'o 

S-a :facut modificarea !n urma grupului operativo 
Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 24 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

19 



A revenit In saHi dl. consilier Lupu Adrian, 25 de consilieri prezenti. 
Dacli sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 36 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind aprobarea lnstriiiniirii 

prin vanzare a terenului In suprafa(ii de 91 mp, nr.cadastra/136444, situat In Ploie§ti, 
Soseaua Nordului, FN, Jud. Prahova ciitre S.C. GREEN TREE INVEST S.R.L.". 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 21 voturi 
Cine este !mpotriva? 11mpotriva 
Daca se abtine cineva? 3 abtineri 

' ' 
Cu 21 de voturi pentru, 1 vot !mpotriva, eel al d-lui. consilier Gheorghe S!rbu ;;i 3 

abtineri, cele ale domnilor consilieri Catalina Bozianu, Iulian Bolocan ;;i Coste! Horghidan, 
proiectul de hotiirare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 38 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiiriire privind aprobarea 

documenta(iei de avizare a lucriirilor de interven(ie §i a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul "Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de func(iune cliidire Pia(a 
Eroilor, nr. 1A". 

Daca sunt comentarii? Daca nu sunt, supun la vot proiectul de hotiirare: 
Cine este pentru? 25 voturi 
Cine este !mpotriva? 
Daca se abtine cineva? 

' 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

*** 
Punctul nr. 39 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirare privind aprobarea studiului de 

fezabilitate §l a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Wl-FI internet 
management'. 

Dl. Radu Socoleanu 
Intreb 'in numele mai multor colegi daca s-a fiicut acea modificare de extindere a SF

ului ;;i pentru zona Hipodrom, Universitatea de Petrol ;;i Gaze ;;i Stadionul Ilie Oana. 
Dl. lulian Bolocan 
Da, s-au fiicut modificiirile, le aveti afi;;ate pe ecran. 

20 



Supun Ia vot proiectul de hotil.rare: 
Cine este pentru? 25 voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotil.rare a fost aprobat. 

*** 
Trecem Ia punctele introduse suplimentar: ,,Proiect de hotiirtire privind aprobarea 

modijiciirii Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de 
alimentare cu apii §i a serviciului de canalizare 'in Municipiul Ploie§ti 'incheiat cu 
societatea Apa Nova Ploie§tr'. 

Daca mai sunt comentarii cu privire Ia acest punct? Daca nu mai sunt, supun Ia vot 
proiectul de hotil.rare: 

Cine este pentru? . 17 voturi 
Cine este impotriva? 8 voturi 
Daca se abtine cineva? 
Cu 17 voturi pentru ~i 8 voturi impotriva, cele ale domnilor consilieri: Iulian 

Bolocan, Paulica Dragu~in, Catalina Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Larisa Bazavan, 
Gheorghe Sirbu, Marilena Stanciu ~i Gheorghe Popa, proiectul de hotarare nu a fost 
aprobat. 

*** 
Urmatorul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotiirtire privina 

aprobarea cotiza(iei anuale a Municipiului Ploie§ti pe anu/2014 fn calitate de membru ai 
,Agen(iei de Ejicien(ii Energeticii §i Energii Regenerabile". 

Aveti nelamuriri? 
Dl. Paul Palas 
Domnule pre~edinte, din cauza modului dumneavoastrii defectuos de a conduce 

~edinta, colegii no~tri sunt nedumeriti referitor la modul in care se voteaza ~i ne punem 
intrebil.ri unii la altii ca sane dumerim cum stau lucrurile. 

Dl. George Botez 
Noi contesta numil.ratoarea voturilor la proiectul de mai devreme. 
Dl. Paul Palas 
Nu se poate repeta votul, eram nedumeriti care este de fapt rezultatul corect al votulu: 

anterior. 
Dna. Secretar Oana Cristina lacob 
Au fost 17 pentru ~i 8 impotriva, PDL mai putin dl. Horghidan. 
Dl. lulian Bolocan 
Daca sunt interventii la prezentul proiect de hotil.rare? Daca nu sunt, supun la vo· 

proiectul de hotil.rare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 
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A vand in vedere ca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ca procedura de vot sa fie 
aceea de vot deschis: 

Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, procedura de vot va fi aceea de vot deschis. 

* 
Supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este impotriva? 
Daca se abtine cineva? 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

La punctul Diverse daca sunt interventii? 
DI. Costel Horghidan 

*** 

Stimati colegi, Asociatia Club Rotary Ploie~ti 2000 a sponsorizat pana in momentul 
de fata ,Fundatia Copiii no~tri" cu suma de 1.855 de lei ~i avand in vedere faptul ca trebui< 
sane aplecam mai mult la aceasta chestiune daca vrem sa ducem la bun srar~it obiectivul p< 
care noi l-am stabilit, a~ dori, daca se poate, sa se faca o informare luna urmatoare privinc 
nivelul sponsorizarilor la ,Fundatia Copiii no~tri". 

DI. George Botez 
~edinta noastra a debutat cu o intrebare pe care colegul nostru, dl. Socoleanu a pus-c 

referitor la situatia unei eventuale anchete care ar fi trebuit sa aiba loc, dupa opinia noastra. 
privind incidentele care s-au des:fa~urat intr-o maniera absolut regretabila, exact de zim 
nationala, in legatura cu meciul pe care echipa Petro lull-a sustinut la Bucure~ti. 

Pot sa va spun ca, fiind in acela~i timp ~i suporter ~i avocat ~i membru al consiliulu 
local, demersul meu vizeaza toate aceste trei pozitii ale mele ~i sunt absolut constemat d< 
ceea ce s-a intamplat atunci. Am fost, ca sa zic a~a, in mijlocul evenimentelor ~i oricine a1 
spune altceva nu 11 pot crede. 

Atunci cand discutam de suporteri avem in vedere, principia! vorbind, acei baieti can 
sunt tatuati, au poate mu~chii puj:in mai dezvoltati, ~i o frizura mai nonconformista. ~i e 
sunt cetateni ai Ploie~tiului, ~i ei merita aceea~i atentie din partea noastra, cu atat mai mul 
cu cat ceea ce s-a mtamplat pe 1 decembrie nu i-a vizat numai pe ei, au existat cetateni a 
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Lf{!}~ 
~loie~tiu~ui care erau obi~~uiti ai stad~onului ~ar in ni~iun caz pre ~~~i.1~.l&~~' ti sau 
mfracton, a~a cum au cons1derat efectlvele de Jandarnn. ~o '?\ ' ' •.. · :>~ §"' 

Nu am sii spun eli 1n toatii aceastii confruntare cineva a fos'',fJ.!gir~)iu;gWe"a a fost 
diavol, nu am sii mii apuc sii giisesc vinoviitii, cu toate eli ar fi foarte m 1

1t'e1d';ffiit, ceea ce 
doresc eu sunt informatii reale ~i imi doresc ca ceea ce s-a intil.mplat sii nu fie uitat. 

1400 de cetiiteni ai municipiului Ploie~ti au fost sechestrati timp de 1 ora in autocare, 
au fost gazati, multi dintre ei au fost biituti, s-a ajuns !a ni~te violente de strada 
inimaginabile. Tocmai de aceea, spun eu eli nu trebuie sii liisiim ca acest lucru sa nu fie bine 
solutionat, sii nu liisiim ca indiferenta sii se a~eze pe aceste evenimente pentru eli ceea ce s-a 
intil.mplat 0 data se poate mtil.mpla oricand. 

Am redactat in nume propriu o scrisoare ciitre Ministrul de Interne a! Rom§niei care, 
indiferent ce culoare politicii are este Ministrul de Interne al Romaniei. 

DI. Gheorghe Sirbu 
E a! dunmeavoastrii. Dacii dunmeavoastrii incheiati acolo prin cererea demisiei, erarn 

de acord cu dumneavoastrii. Partidul din care faceti dumneavoastrii parte este ~i eel din care 
face parte ministrul, puteati sii cereti prin demersurile dumneavoastrii demisia ministrului de 
interne ~i ajandarmeriei pentru modul cum s-au desra~urat lucrurile atunci. 

DI. George Botez 
Pe mine mii intereseazii problema ploie~tenilor ~i nu problema postului in care 

dumneavoastrii vedeti o propunere ministerialii. 
A veti in fatii o scrisoare in care, uziind de calitatea mea de membru in consiliullocal, 

cer anumite liimuriri Ministrului de Interne ~i doresc ca, panii !a obtinerea unui riispuns sa 
pun presiune pe cei care ar trebui sii dea un raspuns in acest sens. 

Vii propun, nu este nici un fel de obligatie, in miisura in care dumneavoastrii apreciati 
eli este uti! in aflarea adeviirului, sii aderati la aceastii initiativii ~i mii asigur sii redactez din 
nou acest material treciind pe fiecare dintre dunmeavoastrii care veti dori ca initiatori ai 
acestui demers. 

Vii multumesc! 
DI. lulian Bolocan 
Multumim donmule consilieri. Cred eli este binevenit acest demers. 
DI. Constantin Popa 
A v§nd in vedere eli este ultima ~edintii a consiliului local din acest an, dati-mi voie, 

in nume personal ~i, dacii imi dati voie, ~i in numele consiliului local, sii urez ploie~tenilm 
un an mai bun, multii siiniitate, fericire, tot ce i~i doresc, sii nu-~i piardii increderea 1n noi 
pentru eli incerciim sa facem tot ce ne stii in putintii ca lucrurile sii meargii mai bine. li 
asiguriim de sprijinul total a! consiliului local iar, dacii aici mai avem ~i diferende intre noi, 
eu cred eli vom putea duce !a bun sfiir~it, in perioada care urmeaza, tot ceea ce ne-am 
pro pus. 

Inca o data le urez ,La multi ani!" ~i toate cele bune. 
DI. lulian Bolocan 
Multumim donmule consilier! 
Eu vii multumesc eli m-ati suportat trei luni de zile ~i vii urez toate cele bune. 
DI. Radu Socoleanu 
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a. 

Bunaziua! 
Eu rna numesc Apetrei Ana-Maria ~i sunt aici 1mpreuna cu dl. dir. Lupea Ion ~i 

pre~edintele asociatiei piirintilor. 
Vrem sa multumim Primariei pentru sprijinul acordat ill ultimii ani. De asemenea, 

1ncep prin a vii ura multa siinatate 1n anul ce va urma, multa putere de munca, multe 
realiziiri 1n anul2014. 

$coala Sf'anta Vineri se bucura de un bun renume, atat ill municipiu cat ~i 1n judet ~i 
1n strainatate, am avut ~i proiecte internationale, am avut rezultate foarte bune. Am 1ncerca1 
1n ultimii ani sa organizam un spatiu special pentru buna desfii~urare a orelor de educatie 
fizica pentru ca elevii no~tri sa aibii un spatiu 1n care sa se dezvolte armonios, un spatiu bun 
pentru siinatatea lor. Am avut o sala improvizata, o sala de clasa 1n care nu se poate face o 
ora de sport 1n foarte bune conditii. Acum solicitiim ~i sprijinul dumneavoastra pentru 
construirea unei sali de sport. 

Am pornit de la ideea unui cort sportiv. A~a am demarat actiunea, asociatia de parinti 
ne-a sprijinit, am fiicut o campanie de strangere de fonduri, avem ni~te fonduri stranse, 
avem ~i promisiuni de la anumite firme ~i ne-am gandit sa transformam acum cortul 1ntr-a 
sala de sport. Nu dorim o sala de sport foarte mare, investitia am 1nteles ca nu este foarte 
mare, au fost sali asemanatoare la ~coli din municipiu. 

Dl. lulian Bolocan 
Ma scuzati ca vii 1ntrerup dar sunt ni~te pa~i de urrnat, aici 1n consiliu noi vii ascultiim 

dar ... 
Dna. Apetrei Ana-Maria 
Noi am venit aici sa vii expunem problema noastra. 
Dl. lulian Teodorescu 
Aceea~i problema o au ~i multe alte ~coli, daca toata lumea vine sa sustina pe cale~ 

aceasta ~i nu pe calea legala, intram !n-un cere vicios ~i nu putem sa satisfacem nicic 
solicitare. 

Dna. Apetrei Ana-Maria 
Noi am mai avut un proiect care a fost aprobat ~i de Ministerul Educatiei Nationah 

acum cativa ani dar nu au fost fonduri suficiente. 
Dl. lulian Teodorescu 
Urmati calea legala. 
Dl. Lupea Ion 
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Multumim pentru sprijin. Am inceput, a~a cum a spus ~i dna di~et0f.'Sa~rangem 
ni~te fonduri, am cerut la dumneavoastra un sprijin, nu ~tim cum trebtfie sa procedall1, nu 
avem de unde sa ~tim. Am lncercat. 1 g( 

{';j • 

Dl. Julian Teodorescu :~\ . •VJ. 

Puneti toate ideile pe hartie, sunt multe zeci de ~coli In situatia upuieavoastr~, . dad! 
toata lumea o ia pe calea ocolita pe care ati luat-o dumneavoastra, nu ~Jtingem la~ nici un 
rezultat. Nu putem sa favorizam pe nimeni. 

Dna. Dir. Apetrei AnaMaria 
Va multumim frumos, speram sa va invitam la inaugurarea salii de sport. 
Dl. Julian Bolocan 
Va multumim pentru participare, o zi buna In continuare! 

*** 

Epuizandu-se problemele de Ia ordinea de zi, ~edinta a luat sfar~it, drept 
pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar. 

lntocmit, consilier E~ur 
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