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         Ploiești,  10 iulie 2020  

 

COMUNICAT  DE PRESĂ  

 

Urmare a  informațiilor apărute în presa locală, referitoare la neimplicarea administrației locale în 

ceea ce privește realizarea lucrărilor de investiții în cartierul Mitică Apostol, primarul 

municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, aduce la cunoștința cetățenilor orașului  că, 

în perioada 2018 – 2020, conform informațiilor furnizate de Direcția Tehnic, Investiții din 

cadrul Primăriei municipiului Ploiești, în cartierul Mitică Apostol a fost realizată rețea de 

canalizare, inclusiv racorduri, subtraversare DN1A, realizare conductă de  refulare, proiect 

pentru realizarea subtraversării zonei SNCFR și proiect rețea canalizare până în Bulevardul 

Petrolului. 

Conform contractului subsecvent nr. 10815/29 mai 2018, încheiat între Primăria municipiului 

Ploiești și SC Alpenside SRL, au fost realizate 581 racorduri pentru 17 străzi, lungimea totală a 

racordurilor fiind de 14474, 62 m, iar valoarea contractului, conform Studiului de Fezabilitate, 

însumând 12.227.709,85 lei, fără TVA. 

Au fost racordate străzile: 

- Acvilei   957 m  32 racorduri 

- Brândușelor  940 m  53 racorduri 

- Cerbului  856 m  14 racorduri 

- Cetinei   501 m  17 racorduri 

- Delfinului  900 m  56 racorduri 

- Energiei  800 m  17 racorduri 

- Ferigei   794 m  32 racorduri 

- Fluturilor  637 m  31 racorduri 

- Gaterului  1006 m 23 racorduri 

- Lastunului  800 m  31 racorduri 

- Mierlei   944 m  40 racorduri 

- Paltinului  890 m  32 racorduri 

- Plutei   980 m  60 racorduri 

- Trestioara  800 m  31 racorduri 

- Viilor   968,02 m 52 racorduri 

- Violetelor  835 m  28 racorduri 

- Prigoriei  866,60 m 32 racorduri 



Precizăm că, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, urmează să fie 

demarate lucrările de modernizare drum, investiție ce va fi derulată prin Serviciul ”Reparații și 

Investiții Drumuri” din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești.  

În ceea ce privește modernizarea sistemului rutier din Cartierul Mitică Apostol, lucrările 

au fost, deja, demarate, în data de 29.06.2020.  

Reamintim faptul că, în data de 28 mai 2020, Consiliul Local al municipiului Ploiești a 

aprobat, prin Hotărârea nr. 194, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/ 22.01.2020, 

privind Lista de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank. 

Astfel s-a dispus alocarea sumei de 9.299.895,59 lei, pentru proiectare și execuție – LUCRĂRI 

NOI, modernizare Cartier Mitică Apostol, conform ANEXEI nr. 1 – Lista obiectivelor de 

investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank în anul 2020, lit. B, pct. 6 

(modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, 

Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, 

Plutelor, Trestioarei, Violetelor), hotărâre ce poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei 

Municipiului Ploiești, la Secțiunea Hotărâri ale Consiliului Local . 

Precizăm, de asemenea, că în perioada 2017-2020, în Cartierul Mitică Apostol au fost 

realizate lucrări de reparații și investiții la unitățile de învățământ preuniversitar (școala gimnazială 

nr. 22 și Grădinița cu program normal nr. 20), la fel ca și pentru celelalte unități din municipiul 

Ploiești, într-un cuantum similar alocat acestor unități de învățământ. De asemenea, pentru 

construirea bisericii ”Dumitru Apostol” s-au alocat, în perioada 2017-2020, aproximativ 200.000 

lei. 
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