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          Ploiești,  12 septembrie 2019  

 COMUNICAT  DE PRESĂ  

            

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a convocat, astăzi, într-o întâlnire 

de lucru, care s-a desfășurat la Sala Europa din Palatul Administrativ, reprezentanții Poliției 

Locale Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L., Regiei Autonome de Servicii Publice, 

ai  Direcției Generale de Dezvoltare Urbană,  precum și cei ai Direcției Gestiune Patrimoniu din 

cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.  

 

 
 

 

Tema principală a întâlnirii a constituit-o activitatea Poliției Locale Ploiești, precum și 

îmbunătățirea colaborării acestei instituții cu celelalte servicii din cadrul administrației publice 

ploieștene. 

 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, și-a arătat preocuparea față de 

activitatea Poliției Locale Ploiești, exprimându-și, în același timp,  îngrijorarea față de atitudinea 



necorespunzătoare pe care unii dintre angajați o manifestă în legătură cu numeroasele sesizări 

venite din partea cetățenilor.  

 

 
  

Astfel, au fost puse în discuție o serie de probleme cu care comunitatea ploieșteană se confruntă 

în ultima vreme, cum ar fi:  problema deșeurilor și a autovehiculelor abandonate ilegal pe domeniul 

public, parcarea necorespunzătoare a autovehiculelor în oraș, precum și prezența în trafic a 

atelajelor hipo (căruțe). 

 

Edilul șef a solicitat o atitudine pro activă, profesionistă și nediscreționară în teren, prin întărirea  

controalelor în  zonele cunoscute cu probleme, eficientizarea timpului de intervenție la solicitările 

ploieștenilor.  

 

În cadrul reuniunii de astăzi, polițiștii locali au prezentat conducerii municipalității problemele cu 

care se confruntă în activitatea lor, dar și o serie de propuneri pentru eficientizarea acestui serviciu 

public.  

 



 
 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a declarat, în acest context, că a 

solicitat, în mod expres, conducerii Poliției Locale Ploiești modificarea actului normativ local, care 

reglementează cuantumul amenzilor, în vederea majorării acestora, în scopul diminuării faptelor 

contravenționale.  

 

De asemenea, a cerut tuturor reprezentanților serviciilor prezente la întâlnire îmbunătățirea 

colaborării la nivel inter-instituțional, în vederea eliminării sincopelor existente, în prezent, în 

activitate.  

 



 
 

În finalul discuțiilor, Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre,  le-a 

reamintit polițiștilor locali că au obligația de a recâștiga încrederea cetățenilor, printr-o atitudine 

profesionistă și un mod ferm de acțiune. “Vreau să văd o schimbare în Poliția Locală dacă nu, voi 

veni în fața Consiliului Local  și voi propune  măsuri drastice în ceea ce privește organizarea 

acestei instituții”, a conchis edilul șef. 
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