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Raport de activitate Octombrie - Decembrie 2020 
Subsemnata, Magdalena Trofin, consilier local USR în cadrul Consiliului Local al municipiului 

Ploiești, am participat în anul 2020 la următoarele activități: 

1. Activitatea în cadrul Consiliului Local 

 
1.1.  În calitate de consilier local al municipiului Ploiești am participat la sedințele ordinare, 

extraordinare și de îndată ale Consiliului Local,  după cum urmează: 
 28 decembrie 2020, sedința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 
 23 decembrie 2020 sedința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti  
 18 decembrie 2020 extraordinara a Consiliului Local al Municipiului  
 14 decembrie 2020 sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului 
 02 decembrie ședinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 
 26 noiembrie 2020 şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti  
 13 noiembrie şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti  
 03 noiembrie 2020 şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 
 27 octombrie 2020 şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

 
Am fost inițiator la un număr de 8 hotărâri ce sunt detaliate mai jos.  
Mi-am desfășurat activitatea în conformitate cu dispozițiile legale și cu Regulamentul de 

Organizare și Funcţionare a Consiliului Local Ploieşti. 
 

1.2.  Sunt membru în comisia nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială 
În cadrul comisiei am participat la: 

-  procesul de repartizare a chiriașilor imobilelor evacuați din locuințele retrocedate foștilor 
proprietari în locuințele din str. Libertății 

- procesul de repartizare în locuințele sociale ale persoanelor înscrise pe lista cu ordinea de 
prioritate  

- prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate. 
- audiențe cu persoanele care au solicitat astfel de întâlniri cu reprezentanții din Comisia nr. 5, 

precum si analiza diverselor sesizări care au fost înaintate comisiei.  
- discutii cu privire la stadiul proiectului pentru reabilitatea blocului de locuințelor sociale din 

cartierul Ploiești Nord 
- formularea de opinii cu privire la proiectele de hotărâri ce au inițiate de către comisia nr. 5 

 
1.3.  În calitate de consilier local, fac parte din Consiliile de administrație a unor unități de 

învățământ preuniversitar, după cum urmează 
Grădiniță Cu Program Prelungit Nr. 32 
Grădiniță Cu Program Prelungit Nr. 35 
Grădiniță Cu Program Normal Și Prelungit "Marshmallow" 
Palatul Copiilor Ploiești 
Am participat la ședințele Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ enumerate mai 

sus, anunțate de către directorii/secretarii Consiliilor de administrație, atunci când acestea nu se 
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suprapuneau cu programul de lucru și am încercat să sprijin buna desfășurare a activității din aceste 
unități de învățământ. 
 

2. Activitatea în domeniul legislativ 

2.1. Împreună cu ceilalți colegi am inițiat următoarele hotărâri: 
 

Nr. 

ord. 

Nr. înregistrare Denumire 

1. 397/26.11.2020 Hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoanele fizice sau juridice ale 
căror activitați au fost întrerupte pe perioada stării de urgență și/sau alertă. 

2. 425/26.11.2020 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale.  
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 27 voturi pentru. 

3. 434/14.12.2020 Hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului 
Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești.  
Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi pentru.  

4. 465/23.12.2020 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.353/27.09.2019 și Hotărârii 
Consiliului Local nr. 332/22.09.2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a 
locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii și a 
criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale și a Hotărârii Consiliului Local nr. 
13/30.01.2020 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor 
care au făcut obiectul legilor proprietăţii și listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele 
sociale . 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 26 voturi pentru. 

5. 467/23.12.2020 Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari conform prevederilor legale . 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 26 voturi pentru. 

6. 468/23.12.2020 Hotărâre privind mutarea unor chiriaşi. 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 26 voturi pentru. 

7. 469/23.12.2020 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de 
necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. IC . 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 26 voturi pentru. 

8. 490/23.12.2020 Hotărâre privind includerea locuinţei situată in Ploieşti, str. Alexandru Odobescu, nr. 67 
din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale. 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 23 voturi pentru, 3 abţineri acelea ale domnilor 
consilieri Agapie Anca, Botez George Sorin Niculae, Ganea Cristian Mihai. 

 

 


















