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Mi-am desfasurat activitatea de consilier in cadrul Consiliului Local al municipiului Ploiesti 

in conformitate cu legea in urmatoarele trei directii: legislativa, politica si administrativa. Fac 

parte din comisia nr. 3 a C.L.M.P (Comisia de utilitati publice, calitatea vietii si a mediului), 

din iulie 2008. 

 

Activitatea in domeniul legislativ 

 
Din postura de membru al comisiei nr. 3 a C.L.M.P, m-am implicat in rezolvarea 

urmatoarelor probleme, definitorii pentru activitatea de consilier: 

Am incercat sa-mi formulez opiniile fata de continutul proiectelor, mai ales prin prisma 

necesitatii si utilitatii acestora si mai putin pe baza unor considerente politice; 

Am participat la toate sedintele ordinare ale Consiliului Local (precum si la toate sedintele 

extraordinare).In cadrul dezbaterilor am intervenit cu observatii, ori de cate ori am crezut ca 

sunt necesare pentru a lamuri aspecte din continutul proiectelor. Imi pastrez opinia ca plenul 

Consiliului nu este cel mai potrivit loc pentru dezbateri (care, de cele mai multe ori, au un 

puternic caracter politic). 

In aceasta ordine de idei, precizez ca mi se pare de mare utilitate activitatea intalnirilor in 

Grupul Operativ, inainte de sedintele Consiliului Local. 

Am fost initiator (singur sau in grup) ale urmatoarelor proiecte de hotarari: 

- Hotarare privind ajustarea pretului de producere , transport si distributie a energiei termice 

livrata de catre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea pretului local al energiei 

termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti. 

- Hotarare privind unele masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice ale municipiului 

Ploiesti. 

- Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/2009 referitoare la unele 

masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice ale municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind actualizarea tarifelor de depozitare a deseurilor in rampa ecologica 

Boldesti – Scaeni. 

- Hotarare privind actualizarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si depozitare 

deseuri menajere si asimilabile acestora de la populatie din contractul de delegare de gestiuni 

a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002 

- Hotarare privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 63/2009, referitoare la 

indreptarea unei erori constatate in anexa. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 67 bis , str. 

Infratirii , nr. 5 A, Ploiesti. 



- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 117, str. 

Cameliei, nr. 23, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului A 10 (sc. A, B), 

str. Aleea Strejnic, nr. 7, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 115, str. 

Cameliei, nr. 22, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 28 I, str. 

Clementei, nr. 1, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 13, str. Levantica 

, nr. 1, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 14, str. Ciprian 

Porumbescu , nr. 2, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 15, str. Ciprian 

Porumbescu, nr. 2, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 48, str. Cameliei , 

nr. 3A, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 49, str. Cameliei, 

nr. 3, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 51, str. Cameliei, 

nr. 10, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 54, str. Cameliei, 

nr. 7, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 55, str. Cameliei, 

nr. 7, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 56, str. Cameliei, 

nr. 7, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 57, str. Cameliei, 

nr. 7, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 58, str. Cameliei, 

nr. 7, Ploiesti. 



- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 66, str. Cameliei, 

nr. 15A, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 16C, str. B-dul 

Republicii, nr. 122, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 24, str. Infratirii, 

nr. 1, Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului 25, str. Infratirii, 

nr. 3, Ploiesti. 

- Hotarare privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului 

Ploiesti profesorului si compozitorului Paul Constantinescu. 

- Hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea 

de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare si exploatare a pietelor 

agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din Municipiul Ploiesti si Halelor 

Centrale, catre S.C. “Hale si Piete” S.A. in calitate de operator. 

- Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de contract 

individual de munca din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si crese de pe raza 

municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 9 Mai – Ziua Europei. 

- Hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit in 

bugetul local , pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate in situatie de extrema dificultate. 

- Hotarare privind masuri de conformare  “inchidere depozit deseuri urbane in Municipiul 

Ploiesti” si asigurarea conditiilor de ameliorare prin impadurire a terenului aferent acestuia. 

- Hotarare privind stabilirea procedurilor si aprobarea documentelor necesare delegarii prin 

concesiune a serviciului public se salubrizare al municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare a 

serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001 

- Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/2009 

referitoare la stabilirea procedurilor si aprobarea documentelor necesare delegarii prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind prelungirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de 

salubrizare a Municipiului Ploiesti. 

- Hotarare  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/24.08.2009 si a Hotararii 

Consiliului Local nr. 304/23.09.2009 referitoare la aprobarea documentelor necesare 

delegarii a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la concesionarea serviciului 

public de salubrizare al municipiului Ploiesti. 

- Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiuni prin 

concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare a cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public si din gospodariile populatiei si predarea acestora la 

unitatea specializata de ecarisaj. 

- Hotarare privind modificarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune catre S.C. « Hale si Piete » S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 

191/2009 



- Hotarare privind aprobarea reinvestirii de catre S.C. ‘ Hale si Piete’ S.A. Ploiesti  a cotei 

parte din profitul net ce se cuvine actionarului unic, pe anul 2008 

- Hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegarii gestiunii prin concesiune a 

serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti 

 
Activitatea administrativa 

 
Aceasta activitate face si ea parte integranta din ceea ce ar putea sa se numeasca raspunderea 

alesului local.Aspectele principale ale acestei activitati au fost urmatoarele: 

- Am purtat discutii cu directorii structurilor din subordinea Consiliului Local ( RATP, 

RATSP, A.D.P.P., APA NOVA, S.C. HALE SI PIETE, S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA 

S.R.L, DISTRIGAZ ), a caror activitate intra in zona de competenta a Comisiei nr. 3, 

solicitand informatii despre operatorii de servicii de pe raza municipiului; 

- Am participat la analiza bugetelor regiilor de prestari servicii din subordinea Consiliului 

Local; 

- Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbatori; 

- Am vizitat toate cartierele orasului ( dar cu precadere cartierul Sud-Est), unde am discutat 

cu cetatenii asupra problemelor din zona.Acolo unde a fost posibil am ajutat la rezolvarea 

imediata a problemelor, iar acolo unde acest lucru nu a fost posibil am transmis problemele 

factorilor de raspundere; 

- Am acordat audiente pentru cetatenii din municipiu; 

- Sunt membru AGA la S.C. Hale si Piete unde, impreuna cu ceilalti colegi am initiat hotarari 

privind imbunatatirea activitatii in toate domeniile. 

 

Activitatea politica 

 
Este si ea o componenta de baza a activitatii de consilier.De foarte multe ori, este adevarat, 

aceasta latura a muncii unui consilier se considera subsumata activitatii de partid.Totusi, 

exista si cazuri cand se releva accentele politice in mod special.Un consilier este ales pe liste 

de partid si are obligatia de a sustine programul din oferta electorala a partidului care l-a 

sustinut.Dar dincolo de acest lucru, o data ales, el are obligatia de a proteja interesele 

cetatenilor din comunitatea in care traieste.De aici se nasc uneori confuzii si neclaritati care 

aduc prejudicii actului de guvernare locala.Pot evidentia urmatoarele actiuni 

specifice in perioada la care ma refer: 

- Saptamanal, in zilele de marti, am acordat audiente, in calitate de consilier, la sediul 

partidului, pentru membri de partid; 

- Am fost in cartiere si am preluat de la membri de partid – cetateni si ei ai orasului- 

probleme care ii preocupa. 

In concluzie, din punctul meu de vedere, Consiliul Local poate duce la imbunatatirea 

activitatii in cadrul acestuia. 

Pe viitor, mi-as dori, ca activitatea consiliului sa fie doar in folosul cetatenilor si nu 

monopolizarea discutiilor din plenul acestuia de anumiti consilieri, care doresc politizarea 

acestuia. 

 
CONSILIER LOCAL 

SIRBU-SIMION GHEORGHE 



Raport de activitate pe anul 2009 

  
Subsemnatul, SAVA VALENTIN ,consilier local al Consiliului Local al Primariei Ploiesti, 

membru al comisiei nr 3 Servicii de utilitate publica, am participat  in anul 2009 la 11 sedinte 

ordinare si toate sedintele extraordinare convocate de primarul Andrei Volosevici in cadrul 

Consiliului local Ploiesti. 

Am  participat la elaborarea si dezbaterea proiectelor de hotarari            de CL initiate de 

Comisia nr 3- serviciu de utilitate publica – precum si la analizarea si avizarea proiectelor de 

hotarari de CL initiate de celelalte comisii de specialitate. 

In planul consiliului local Ploiesti am participat la dezbaterea proiectelor de HCL si la 

adaptarea lor. 

Am participat lunar la sedintele lunare ale Consiliului de Coordonare al SC APA NOVA 

SRL Ploiesti unde am analizat, avizat si urmarit lucrarile pentru alimentarea cu apa,precum si 

lucrarile pentru canalizare din municipiul Ploiesti, lucrari noi sau de intretinere. 

Am acordat o atentie deosebita lucrarilor executate de Primaria Ploiesti in Cartierul Petrolul, 

pentru reabilitarea si extinderea alimentarii cu apa, pentru realizarea canalizarii cartierului, a 

statiei de tratare apa, precum si a asfaltarii strazilor. 

Am acordat audiente cetatenilor din colegiul Nord-Centru si am incercat solutionarea 

cererilor sau petitiilor cetatenilor, impreuna cu factori de raspundere si executie din 

compartimentele primariei municipiului Ploiesti. 

Am colaborat cu factorii de raspundere din Liceul de Chimie Ploiesti, Scoala generala nr 15 

M. Eminescu, Scoala nr 19 si Gradinita nr 11, Grupul Scolar UPETROM Ploiesti. 

Am acordat cadouri de Sarbatorile de iarna  tuturor copiilor si cadrelor din Gradinita nr 11 

Ploiesti.  

In cadrul Colegiului Nord-Centru am semnalat factorilor responsabili  propuneri ale 

cetatenilor si am urmarit realizarea sau progamarea acestora precum si disfunctionalitati 

sesizate de locuitorii din zona Nord-Centru, insistand pentru solutionarea acestora.  

Am participat la o parte din actiunile culturale organizate de Primaria Ploiesti.           

 

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI 

CONSILIER LOCAL EMIL CALOTA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
 

Sunt consilier ales, reprezint Partidul Social-Democrat in Consiliul Local Ploiesti si fac parte 

din Comisia de specialitate nr 5 "Protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti , petitii si reclamatii". 

  

 Activitatea de consilier local s-a derulat in 2009 pe doua planuri: pe de o parte, in Comisia 

de specialitate si in plenul Consiliului local si, pe de alta parte, in audiente si intilniri 

cetatenesti, precum si prin corespondenta purtata cu acestia. In plan legislativ, s-a concretizat 

prin initierea colectiva a 13 proiecte de hotarari ale Consiliului local, adoptate de legislativul 

local. In planul dezbaterilor din Consiliu, subliniez incercarile facute impreuna cu colegii din 

grupul PSD de a impiedica votarea unor proiecte de hotariri neconforme cu prioritatile reale 

ale cetatenilor sau nefundamentate sau nerespectind procedurile legale de adoptare. Din 



nefericire, in anul 2009, plenul Consiliului local al municipiului Ploiesti a decazut din for de 

dezbatere a problemelor cetatenilor si de adoptare  in deplina legalitate de hotariri necesare si 

oportune pentru viata orasului , intr-o masina de votat . Acest aspect poate fi una din cauzele 

slabei administratii a orasului de pina acum.  

   

  

CONSILIER MUNICIPAL AVRAMESCU GHEORGHGE TEODOR 
 
In anul 2009 mi-am desfasurat activitatea de consilier municipal in cadrul Consiliului Local 

Ploiesti in conformitate cu prevederile legale si cele ale Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Consiliului Local Ploiesti. 

 

Principalele activitati desfasurate in anul 2009 in calitate de consilier municipal au fost 

urmatoarele: 

- am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local. 

In cadrul dezbaterilor din aceste sedinte, am intervenit cu observatii incercand sa lamuresc 

diferite probleme. 

Sunt membru in Comisia nr.6 – Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport. 

Am participat la toate sedintele comisiei unde am incercat impreuna cu ceilalti colegi ca in 

urma dezbaterilor sa aducem imbunatatiri proiectelor de hotarari. 

Pentru o cunoastere cat mai reala a situatiilor din domeniile de activitate aferente comisiei am 

avut intalniri cu: 

- dl.Gheorghe Pana - Director Clubul Sportiv Municipal 

- dl. Lucian Sabados - Director Teatrul Toma Caragiu Ploiesti 

- dl. Dan Ionita – Director A.D.P.P. Ploiesti 

- d-na Liliana Iliescu – Departamentul Cultura-Scoli din cadrul Primarie Ploiesti.  

In urma discutiilor am facut demersuri alaturi de colegii din comisie pentru rezolvarea 

punctuala a unor probleme cum ar fi situatia unor unitati sanitare sau a unor unitati de 

invatamant. 

De asemenea, fac parte din comisia care se ocupa cu negocierea directa in vederea vanzarii 

cabinetelor mecicale. Comisia a intocmit caietul de sarcini in vederea organizarii unei licitatii 

pentru stabilirea evaluatorului. Ulterior, pe baza acestor evaluari s-a trecut la inceperea 

negocierilor cu medicii care folosesc aceste cabinete medicale, in vederea vanzarii lor. 

Mentionez ca procedura se afla in curs de desfasurare. 

 

De asemenea, am facut parte din comisia de repartizarea a modulelor sociale.  

In fiecare zi de vineri, o data la doua saptamanii, am acordat audiente, prilej cu care am reusit 

sa contribui la rezolvarea unor probleme ridicate de cetateni ploiesteni. 

Tot in urma acestor audiente am cunoscut multe din greutatile cu care ploiestenii se intalnesc 

in viata de zi cu zi. 

Am avut cinci intalniri cu cetateni in diferite zone ale orasului Ploiesti (Malu Rosu, Bariera 

Bucuresti, Cina, Piata Centrala, Piata Nord) care mi-au permis pe de o parte sa cunosc 

particularitatile zonei, dar si sa intervin pe langa autoritatile de resort pentru realizarea unor 

dotari utilitare in zone publice si parcuri, repararea unor strazi sau asigurarea ordinii si linistii 

publice. 



Am vizitat Scoala Nr. 25 H. M. Berthelot Ploiesti, si am avut discutii cu conducerea scolii si 

cu o parte din cadrele didactice, iar in urma acestor dialoguri voi incerca in perioada imediat 

urmatoare rezolvarea unor probleme specifice.  

Am participat la activitati socio – culturale cu ocazia unor comemorari, sarbatori nationale 

sau evenimente locale organizate de Primaria Muncipiului Ploiesti. 

Pe parcursul anului 2009 am fost initiator la un numar de 11 proiecte de hotarare toate aceste 

hotarari fiind aprobate. De asemenea, am avut mai multe intrebari si interpelari. 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

Consilier local Paul Palas 
 

 

Sunt membru la al doilea mandat in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si reprezint 

Partidul Democrat Liberal. 

 

In anul 2009 activitatea mea in Consiliul Local s-a desfasurat pe mai multe paliere : 

 

- activitatea in plen materializata in initierea colectiva si adoptarea a  115 proiecte de 

hotarari, precum si in dezbaterea si retragerea altor proiecte considerate inoportune sau 

insuficient fundamentate ; 

- activitatea in Comisia de buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, 

studii, strategii si prognoze, concretizata in: analizarea activitatii institutiilor subordonate 

Consiliului Local, avizarea proiectelor privind elaborarea si rectificarea bugetelor, analizarea 

si avizarea proiectelor privind instituirea taxelor si impozitelor locale; 

- am asigurat interfata intre cetateni si institutiile din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti prin audientele pe care le-am acordat. 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  PLOIESTI 
Comisia  nr. 5  Protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii. 

Comisia  nr. 6  Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport. 

CONSILIER  LOCAL  TINCU  MARIN 

 

 

                     RAPORT  DE  ACTIVITATE 

             PE  ANUL   2009 

 
In anul  2009, mi-am desfasurat activitatea de consilier in cadrul Consiliului Local al 

Municipiului  Ploiesti, in conformitate cu prevederile legale. 

Fac parte din comisia nr. 5 a C.L.M.P.  (Comisia de protectie si asistenta sociala, ordine 

publica, respectarea drepturilor si libertatilor  cetatenesti, petitii si reclamatii), precum si din 



comisia nr. 6 a C.L.M.P. (Comisia de invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si 

sport). 

Precizez ca sunt consilier la primul mandat. 

 

- Ca si membru al celor doua comisii  5 si 6 a C.L.M.P. am participat la dezbaterile privind 

problemele cetatenilor, si am incercat pe cat posibil rezolvarea multora dintre ele. 

 
- Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local. 

- Am fost initiator al urmatoarelor proiecte de hotarari. 

 

1. Hotararea privind prelungirea parteneriatului dintre Municipiul Ploiesti si Fundatia 

“Constantin si Elena” 

2. Hotararea nr. 86/31.03.2009, privind repartizarea de locuinte sociale. 

3. Hotararea privind modificarea si completarea Organigramei si Statului de functii al 

Clubului Sportiv Municipal Ploiesti. 

4. Hotararea privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe 

raza Municipiului Ploiesti. 

5. Hotararea privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al 

Municipiului Ploiesti, profesorului si compozitorului Paul Constantinescu. 

6. Horararea nr. 189/28.05.2009, privind repartizarea de locuinte sociale. 

7. Hotararea privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de contract 

individual de munca din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si crese de pe raza 

Municipiului Ploiesti, cu ocazia zilei de 9 Mai – Ziua Europei. 

8. Hotararea privind alocarea sumei de 40.000 lei din  fondul de rezerva bugetara constituit in 

bugetul local, pentru sprijinirea un ei persoane fizice aflate in situatie de extrema dificultate. 

9. Hotararea privind aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de stat pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala, declarati eligibili in sedinta  comisiei din luna 

mai  2009. 

10. Hotararea nr. 230/29.07.2009, privind repartizarea de locuinte sociale. 

11. Hotararea privind includerea unor locuinte din  fondul locative al Municipiului Ploiesti in 

fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuate, sau care urmeaza sa fie evacuati din 

locuintele retrocedate fostilor proprietary si repartizarea acestora conform prevederilor 

legale. 

12. Hotararea privind  aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii 

imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor 

sociale. 

13. Hotararea referitor la completarea Hotararii Consiliului Local nr. 260/24.08.2009 privind 

aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au fost 

obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare. 

14. Hotararea nr. 290/07.09.2009, privind repartizarea de locuinte sociale. 

15. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, modificarea si 

completarea Organigramei si Statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti. 

16. Hatararea privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii 

excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitart de stat de pe raza 

Municipiului Ploiesti. 

17. Hotararea nr. 415/18.12.2009, privind repartizarea de locuinte sociale. 



18. Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor 

care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele 

sociale. 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI 

CONSILIER DUMITRU CRISTIAN  

 

RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  

  22000099  

  
In baza Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in 

cursul anului 2009 am desfasurat urmatoarele activitati : 

  

�Participarea la sedintele Consiliului Local al Municipiului Ploiesti 

  

�Participarea, in calitate de membru, la sedintele Comisiei Nr. 2 -  valorificarea 

patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura si promovare 

operatiuni  comerciale - ale carei sedinte se desfasoara  saptamanal, in zilele de 

marti, ora 14.00, la sediul Directiei Evidenta si Valorificare Patrimoniu.   

  

�Participarea, la sedintele Comitetului de coordonare al S.C. Apa Nova Ploiesti, 

in calitate de reprezentant al Consiliului Local Ploiesti, numit prin Hotararea 

Consiliului Local nr.17/26.02.2009. Aceasta activitate s-a concretizat in : 

 

• aprobarea lucrarilor suplimentare din fondul de lucrari al  

operatorului S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L:  

-  extindere retea apa str. Cercului; 

-  extindere retea  de canalizare str. Leonard Doroftei; 

-  reabilitare retele de canalizare: str. Infratirii bl.67 bis; str. Valeni bl.33K; 

-  reabilitare retele de apa: str. Inului, str. Fructelor, str. Splaiului, str. Lunca 

Prutului, str. Orzari; 

- realizari bransamente de apa la cetatenii municipiului Ploiesti si la imobilele 

proprietate a Municipiului Ploiesti: str. Ion Neculce nr.30, str. Dr. Rainer nr.7, str. 

Sevastopol nr.1, str. Cozia nr.31, str. Muntenia nr.24, str. Transilvaniei nr.18, str. 

Cerasului nr.1,4, str. Rafov nr.13B, 59, 63, 35,  str. General Magheru nr.18, str. 

Iuliu Maniu nr.24, str. Moreni, str. Crangului nr.2, 57, str. Moreni nr.2B, str. 

Petrolului nr.109B, 83, str. Crangului nr.54A, str. Leonard Doroftei  nr.5, str. Cpt. 

Traian Dumitrescu nr.40; Cometului nr.15, str. Petrolului nr.77,str. Valea Alba 

nr.7; str. Beius nr.6; 

- realizare de bransamente si racorduri canalizare imobile apartinind 

Primariei Ploiesti – Statia de pompare Malu Rosu – str. Aleea magurii si PT – 

 



str. Infratirii bl.67 bis, Statia de pompare Nord de pe str. Laurilor; 

- realizare SIG Parcul Sala Sporturilor Olimpia; 

- realizare bransament apa la fantana artenziana Parcul Mihai Viteazu. 

 

• Urmarirea realizarii proiectelor activitatii societatii Apa Nova  

Ploiesti, printre care si stadiul de realizare a programului de investitii cu finantare 

din fondul de lucrari si fondul prioritar pe diferite luni ale anului 2009. 

 

� Asigurarea rezolvarii problemelor  ridicate de cetateni prin acordarea de audiente, 

in calitate de consilier, la sediul partidului. 

 

� Iniţierea  urmatoarelor hotărâri de Consiliu Local : 

 

  

NR. H.C.L./DATA 

 

DENUMIRE 

 

113/30.04.2009 Hotarare privind instituirea pazei in unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Poiesti. 

138/30.04.2009 

 

 

 

 

 148/12.05.2009 

 

 

 

 

 

170/28.05.2009 

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ,,Modificare indicatori urbanistici in 

vederea construirii unui bloc de locuinte S P 5-

6E’’, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14, Ploiesti.  

Hotarare privind mandatul reprezentantului 

Municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a 

Actionarilor la S.C. APA NOVA SRL Ploiesti, 

referitor la inchiderea exercitiului financiar pe 

anul 2008. 

Hotarare privind conferirea, post-mortem, a 

titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului 

Ploiesti profesorului si compozitorului Paul 

Constantinescu. 



184/28.05.2009 

 

 

 

 

185/28.05.2009 

 

 

 

 

 

186/28.05.2009 

Hotarare privind modificarea contractului de 

inchiriere avand ca obiect spatiul cu alta 

destinatie decat aceea de locuinta, situat in 

Ploiesti, strada Cameliei, nr. 17, bloc 24, ap. 1. 

Hotarare privind prelungirea termenelor 

contractelor de asociere intre Municipiul 

Ploiesti si S.C. Leda Impex S.R.L, S.C. Leto 

S.R.L, S.C. Juicy S.R.L, S.C. Mihalache 

Romirel S.N.C si S.C. Rimti Com S.R.L. 

Hotarare privind concesionarea directa a unor 

terenuri catre S.C. Sipex Company S.R.L si S.C. 

Raiffeisen Bank S.A. in vederea edificarii unei 

cai de acces la spatii cu alta destinatie decat 

aceea de locuinta. 

 

187/28.05.2009 

 

 

 

 

 

 

188/28.05.2009 

 

 

 

 

 

 

190/28.05.2009 

 

 

 

 

 

 

203/03.06.2009 

 

 

 

 

 

204/30.06.2009 

 

Hotarare cu privire la modificarea pozitiei 4 din 

anexa 1 la Hotararea   Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti  nr. 267/29.11.2006 

privind includerea unor imobile in Inventarul 

bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

municipiului Ploiesti. 

Hotarare privind includerea in ,,Inventarul 

bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

Municipiului Ploiesti’’ a terenului situat in 

Ploiesti, strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 23 

A, atribuit in folosinta gratuita Parohiei Sfintii 

Trei Ierarhi. 

Hotarare privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Ploiesti nr. 43/2007 privind transmiterea in 

administrarea institutiilor publice si serviciilor 

de interes local a unor bunuri din patrimoniul 

Municipiului Ploiesti. 

Hotarare privind acordarea de tichete cadou 

persoanelor incadrate pe baza de contract 

individual de munca din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat si crese de pe raza 

Municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 9 Mai – 

Ziua Europei. 

Hotarare privind alocarea sumei de 40 000 de lei 

din fondul de rezerva bugetara constituit in 

bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane 

fizice aflate in situatie de extrema dificultate. 



 

 

 

 

213/30.06.2009 Hotarare privind avizarea ajustarii tarifelor de 

apa si canal. 

227/29.07.2009 Hotarare privind actualizare tarif pentru epurare 

ape uzate. 

234/29.07.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235/29.07.2009 

Hotarare privind modificarea si completarea 

pozitiei 18 referitoare la Spitalul Municipal 

Schuller si a pozitiei 20 referitoare la Spitalul de 

Boli Infectioase Movila din Anexa G la 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiesti nr. 225/1999 privind insusirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al Municipiului Ploiesti. 

Hotarare privind prelungirea termenelor 

contractelor de asociere incheiate intre 

Municipiul Ploiesti si S.C. Sabina Intercom 

S.R.L. si S.C. Calliope S.R.L. 

236/29.07.2009 Hotarare cu privire la transmiterea in 

administrarea Administratiei Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploiesti a unui imobil situat in 

strada Cosminele, nr. 11A. 

237/29.07.2009 Hotarare privind aprobarea trecerii unor terenuri 

situate in Ploiesti, strada Hasdeu, din domeniul 

public in domeniul privat al municipiului 

Ploiesti. 

267/24.08.2009 

 

Hotarare privind aprobarea instrainarii cotei 

indivize de teren in suprafata de 181,41 mp 



aferenta spatiului comercial situat in Ploiesti, 

Piata Victoriei, nr. 5, bl. B Est; strada M. 

Kogalniceanu nr. 2, bl. C1 catre doamna Didu 

Crenguta si domnul Branza William Gabriel. 

268/24.08.2009  Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre 

Agentia  Judeteana pentru Prestatii Sociale 

Prahova a spatiului cu alta destinatie decat aceea 

de locuinta, situat in Ploiesti, strada Mihail 

Kogalniceanu, nr. 1, bl. B subsol. 

269/24.08.2009 Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre 

Asociatia Bolnavilor de Cancer – Filiala 

Prahova a spatiului cu alta destinatie decat aceea 

de locuinta, situat in Ploiesti, B-dul 

Independentei, nr. 21. 

270/24.08.2009 Hotarare referitoare la modificarea si 

completarea Anexei nr. 9.1. la Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 

190/2009  privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Ploiesti nr. 43/2007 privind transmiterea in 

administrarea institutiilor publice si serviciilor 

de interes local a unor bunuri din patrimoniul 

Municipiului Ploiesti. 

309/23.09.2009 Hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul public in domeniul privat al 

Municipiului Ploiesti in vederea scoaterii din 

functiune. 

310/23.09.2009 Hotarare privind includerea in ,,Inventarul  

bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

Municipiului Ploiesti’’ a terenului situat in 

Ploiesti, strada Tazlau, nr. 45, atribuit in 

folosinta gratuita parohiei ,,Schimbarea la Fata 

si Izvorul Tamaduirii’’. 

311/23.09.2009 Hotarare privind  trecerea unui imobil din 

domeniul public al Municipiului Ploiesti si 

administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiesti in domeniul public al statului si 

administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii 

si Inovarii, prin Inspectoratul Scolar Judetean 

Prahova si transmiterea unui imobil  - teren in 

folosinta gratuita  a Inspectoratului Scolar 

Judetean Prahova in vederea stabilirii sediului si 

desfasurarii activitatilor specifice Palatului 

Copiilor. 

312/23.09.2009 Hotarare privind preluarea imobilului ,,Cazarma 

nr. 615’’ (partial), compus din teren si 



constructii, situat in Ploiesti, strada Torcatori, 

nr. 2, din domeniul public al statului si 

administrarea Ministerului Apararii Nationale in 

domeniul public al Municipiului Ploiesti si in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiesti. 

345/30.10.2009 Hotarare  privind includerea unui teren in 

,,Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al Municipiului Ploiesti’’. 

346/30.10.2009 Hotarare  privind includerea unor locuinte din 

fondul locativ al Municipiului Ploiesti in fondul 

de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati 

sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele 

retrocedate fostilor proprietari si repartizarea 

acestora conform prevederilor legale. 

347/30.10.2009 Hotarare  privind darea in folosinta gratuita 

catre S.C. DISTRIGAZ SUD Retele SRL a unei 

suprafete de teren din domeniul public al 

Municipiului Ploiesti in scopul amplasarii unor 

instalatii de protectie catodica. 

348/30.10.2009 Hotarare  privind transmiterea in administrarea 

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti a 

doua autovidanje,  marca MAN cu numerele de 

identificare WMAN08ZZ49Y230888 si 

WMAN08ZZ49Y230925 si numerele de 

inmatriculare PH-11-UWV si PH-11-UWW. 

349/30.10.2009 Hotarare privind asocierea intre Municipiul 

Ploiesti si S.C. Roaentertainment Network SRL. 

350/30.10.2009 Hotarare privind transmiterea unor imobile in 

administrarea Administratiei Domeniului Public 

si Privat Ploiesti. 

351/30.10.2009 Hotarare  privind transmiterea unui imobil in 

folosinta gratuita catre Oficiul Public Proiect 

Ploiesti, cu destinatia de sediu. 

358/30.10.2009 Hotarare  privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului Local nr. 191/28.05.2009 

referitoare la modificarea Hotararii Consiliului 

Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune  

prin concesionare a serviciului public  de 

administrare si exploatare a pietelor 

agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si 

oboarelor din Municipiul Ploiesti si Halelor 

Centrale catre  S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. in 

calitate de operator. 

379/24.11.2009 Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a unor terenuri 



din patrimoniul Municipiului Ploiesti in vederea 

executarii lucrarilor aferente sistemului de 

alimentare cu gaze – conducta de transport gaze 

naturale Valea Calugareasca – SRM Teleajen. 

415/18.12.2009 

 

416/18.12.2009 

 

 

 

420/18.12.2009 

 

 

 

 

 

421/18.12.2009 

 

 

 

 

 

 

Consilier, 

Dumitru Cristian 

 

 

Hotarare privind repartizarea de locuinte 

sociale. 

Hotarare privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local a Municipiului Ploiesti nr. 

374/24.11.2009 si repartizarea unei locuinte de 

necesitate. 

Hotarare privind trecerea unei parti din imobilul 

,,Stadion Ilie Oana’’ din administrarea 

Administratiei Domeniului Public si Privat 

Ploiesti in administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti. 

Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 

242/2000 si a Hotararii nr. 94/2009 ale 

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu 

privire la imobilul in care isi desfasoara 

activitatea Grupul Scolar Industrial <<Toma 

Socolescu>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

CONSILIER PD-L - RADU VALENTIN MATEESCU 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

                                                            pe anul 2009 
 
In anul 2009, activitatea mea in cadrul Consiliului Local a constat in: 

- participarea la toate sedintele Consiliului Local , in cadrul carora am intervenit cu mentiuni 

si recomandari la proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi. 

- participarea la sedintele Comisiei nr. 2, din care fac parte, fiind presedintele acestei comisii. 

In cadrul sedintelor comisiei am propus modificari de forma si de fond la proiectele de 

hotarari puse in discutie, astfel incat sa vina in sprijinul cetatenilor, pe plan social, prin 

sporirea gradului de confort in cartierele in care locuiesc. 

 

Participarea la elaborarea urmatoarelor hotarari: 

- Hotararea nr.97/31.03.2009 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a 
programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionare pentru anul 2009 in cadrul 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare Ploiesti. 

- Hotararea nr.113/30.04.2009 privind instituirea pazei in unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti. 

 - Hotararea nr.148/12.05.2009 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiesti in 

Adunarea Generala a actionarilor la S.C.  Apa Nova S.R.L.  Ploiesti referitor la inchiderea 

exercitiului financiar pe anul 2008. 

- Hotararea nr.150/12.05.2009  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din  

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a 

blocului 67 bis , str.Infratirii , nr.5A , Ploiesti. 

- Hotatarea nr.151/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 117, str. Cameliei , nr. 23, Ploiesti. 

- Hotatarea nr.152/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului A10 ( sc. A B ) , str.Aleea Strejnic , nr.7 , Ploiesti. 

- Hotararea nr.153/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 115 , str. Cameliei , nr.22 , Ploiesti. 

- Hotararea nr.154/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 281 , str.Clementei , nr.1 , Ploiesti. 

- Hotararea nr.155/21.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documetatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 13 , str. Levantica , nr.1 , Ploiesti . 

- Hotararea nr.156/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 14 , str. Ciprian Porumbescu , nr. 2, Ploiesti. 



- Hotararea nr.157/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia  de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 15 , str. Ciprian Porumbescu , nr. 4, Ploiesti . 

- Hotararea nr.158/12.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice 

a blocului 48 , str.Cameliei , nr,3A , Ploiesti . 

- Hotararea nr.159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, din 12.05.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documetatia de avizare a lucrarilor de 

interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor 48, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 

58, 66, str. Cameliei, Ploiesti. 

- Hotararea nr.170/28.05.2009 privind conferirea post-mortem, a titlului de Cetatean de 

Onoare al municipiului Ploiesti profesorului si compozitorului Paul Constantinescu. 

- Hotararea nr. 184/28.05.2009 provind modificarea contractului de inchiriere avand ca 

obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Ploiesti, str. Cameliei, nr.17, 

bloc 24, ap. 1. 

- Hotararea nr.185/28.05.2009 privind prelungirea termenelor contractelor de asociere 

incheiate intre Municipiul Ploiesti si SC Leda Impex SRL, SC Leto SRL, SC Juisy SRL SC 

Mihalache Romirel SNC , SC Rimti Com SRL. 

- Hotararea nr. 186/28.05.2009 privind concesionarea directa a unor terenuri catre SC Sipex 

Company SRL si SC Raiffeisen Bank SA in vederea edificarii unor cai de acces la spatii cu 

alta destinatie decat aceea de locuinta.  

- Hotararea nr.187/28.05.2009 privind modificarea pozitiei nr.4 din Anexa la Hotatarea 

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.267/29.11.2006 referitoare la includerea unor 

imobile in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti. 

- Hotararea nr.188/28.05.2009 privind includerea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului situat in Ploiesti, str.G-ral Eremia 

Grigorescu, nr.23A, atribuit in folosinta Parohiei Sfintii Trei Ierarhi. 

- Hotararea nr.190/28.05.2009 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 

al Municipiului Ploiesti nr.43/2007 privind transmiterea in administrarea institutiilor publice 

si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiesti. 

- Hotararea nr.203/03.06.2009 privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe 

baza de contract individual de munca din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si 

crese de pe raza municipilui Ploiesti cu ocazia zilei de 9 Mai - Ziua Europei. 

- Hotararea nr.204/30.06.2009 privind alocarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezerva 

bugetara, constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unie persoane fizice aflata in situatie 

de extrema dificultate.   

- Hotararea nr.213/30.06.2009 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si canal. 

- Hotararea nr.227/29.07.2009 privind actualizarea tarifului pentru apa uzate. 

- Hotararea nr.234/29.07.2009 privind modificarea si completarea pozitie 18 referitoare la 

Spitalul municipal Schuller si a pozitie 20 referitoare la Spitalul de Boli infectioase Movila 

din Anexa G la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 225/1999 privind 

insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipilui Ploiesti. 

- Hotararea nr.235/29.07.2009 privind prelungirea termenelor contractelor de asociere 

incheiate intre Municipiul Ploiesti si SC Sabina Intercom SRL si SC Caliope SRL. 

- Hotararea nr.236/29.07.2009 privind transmiterea in administrarea Administratiei 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a unui imobil situat in str. Cosminelor, nr.11A. 



- Hotararea nr.267/24.08.2009 privind aprobarea instrainarii cotei indivize de teren in 

suprafata de 181,41 mp aferenta spatiului comercial situat in Ploiesti, Piata Victoriei, nr.5, 

bl.B Est ; str. M.Kogalniceanu , nr.2 , bl.C1 catre doamna Didu Crenguta si domnul Brinza 

William Gabriel. 

- Hotararea nr.268/24.08.2009 privind darea in folosinta gratuita catre Agentia   Judeteana 

pentru Prestatii Sociale Prahova a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in 

Ploiesti str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, bl.B, subsol. 

- Hotararea nr.269/24.08.2009 privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia  Bolnavilor 

de Cancer – Filiala Prahova a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in 

Ploiesti, B-dul Independentei, nr.21. 

- Hotararea nr.270/24.08.2009 referitoare la modificarea si completarea Anexei nr.9.1. la 

Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.190/2009 privind modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.43/2007 privind 

transmiterea in administrarea institutiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri 

din patrimoniul municipiului Ploiesti . 

- Hotararea nr.309/23.09.2009 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Ploiesti in vederea scoaterii din functiune. 

- Hotararea nr.310/23.09.2009 privind includerea in „Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat al municipiului Ploiesti„ a terenului situat in Ploiesti, str. Tazlau, nr.45, 

atribuit in folosinta gratuita Parohiei Schimbarea la Fata si Izvorul Tamaduirii. 

- Hotararea nr.311/23.09.2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al 

municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti in domeniul 

public al statului si administrarea Ministerului Educatiei, Cercatarii si Inovarii, prin 

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si transmiterea unui imobil –teren in folosinta gratuita 

a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova in vederea stabilirii sediului si desfasurarii 

activitatilor specifice Palatului Copiilor. 

- Hotararea nr.312/23.09.2009 privind preluarea imobilului „Cazarma nr.615”(partial) 

compus din teren si constructii, situat in Ploiesti, str.Torcatori  nr.2, din domeniul public al 

statului si Administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului 

Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.       

- Hotararea nr.345/30.10.2009 privind includerea unui teren in  „Inventarul bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”. 

- Hotararea nr.346/30.10.2009 privind includerea unor locuinte din fondul locativ al 

municipiului Ploiesti in fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care 

urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea  acestora 

conform prevederilor legale . 

 - Hotararea nr. 347/30.10.2009 privind darea in folosinta gratuita catre SC DISTRIGAZ 

SUD Retele SRL a unei suprafete de teren din domeniul public al municipiului Ploiesti, in 

scopul amplasarii unor instalatii de protectie catodica. 

- Hotararea nr.348/30.10.2009 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de  

Servicii publice Ploiesti a doua vidanje, marca MAN, cu numerele de identificare 

WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ230925 si numerele de inmatriculare PH-11-UWV 

si PH-11-UWW. 

- Hotararea nr.349/30.10.2009 privind asocierea intre municipiul Ploiesti si SC 

Roaentertainment NETWORK SRL. 



- Hotararea nr. 350/30.10.2009 privind transmiterea unor imobile in Administrarea  

Domeniului Public si Privat Ploiesti. 

- Hotararea nr. 357/30.10.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare 

restrictie de construire pana la elaborare documentatie re urbanism PUD/PUZ in vederea 

schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial si alimentatie publica” str.Marasesti, 

nr.16 (str. Tache Ionescu , nr.11 ), Ploiesti. 

- Hotararea nr.358/30.10.2009 privind modificarea si completarea Hotararii  Consiliului 

Local nr.191/28.05.2009, referitoare la modificarea Hotararii Consiliului Local nr.85/2008 

privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare si 

exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din municipiul 

Ploiesti si Halelor Centrale catre SC HALE SI PIETE SA, in calitate de operator. 

- Hotararea nr.379/24.11.2009 privind darea in folosinta gratuita catre S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. a unor terenuri din patrimoniul municipiului Ploiesti in vederea  

executarii lucrarilor aferente sistemului de alimentare cu gaze – conducta de transport  gaze 

naturale Valea Calugareasca – SRM Teleajen. 

- Hotararea nr.413/18.12.2009 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si  canalizare. 

- Hotararea nr.416/18.12.2009 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

municipiului Ploiesti nr.374/24.11.2009 si repartizarea unei locuinte de necesitate. 

- Hotararea nr.420/18.12.2009 privind trecerea unei parti din imobilul Stadion  Ilie Oana din 

administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti in administrarea 

Consiliului Local al municipiului Ploiesti . 

- Hotararea nr.421/18.12.2009 privind modificarea Hotararii nr.242/2000 si a Hotararii 

nr.94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu privire la imobilul in care isi 

desfasoara activitatea Grupul Scolar Industrial ”Toma Socolescu”. 

 

- acordarea de audiente cetatenilor Municipiului Ploiesti in zilele de miercuri incepand cu ora 

16.00, problemele sesizate de acestia fiind aduse la cunostinta Consiliului Local, a Primarului 

municipiului Ploiesti si a directiilor si serviciilor publice cu  competente in solutionarea lor ; 

am urmarit modul de solutionare a problemelor sesizate de catre cetateni.                                                    

- organizarea de intalniri cu cetatenii municipiului in teritoriu,  din proprie initiative sau la 

solicitarea acestora, unde problemele sesizate de acestia si constatate de mine au fost aduse la 

cunostinta Consiliului Local si a executivului Primariei, solicitand  stabilirea de termene de 

rezolvare. 

 

In cadrul sedintelor Consiliului Local, cat si in cadrul comisiei am urmarit: 

 

- respectarea  intereselor cetatenilor 

- respectarea prevederilor legale privitoare la valorificarea patrimoniului privat al 

municipiului si utilizarea domeniului public al acestuia. 

- utilizarea banilor publici in interesul comunitatii. 

 

 

CONSILIER LOCAL ADRIAN LUPU   

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PE ANUL 2009 



 
In anul 2009, in calitate de consilier al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, mi-am 

desfasurat activitatea in conformitate cu legea in urmatoarele trei directii: legislativa, politica 

si administrativa. 

 

Fac parte comisia nr.3 a C.L.M.P, (Comisia de utilitati publice, calitatea vietii si a mediului). 

In aceasta directie, am participat la sedintele comisiei, unde am contribuit la elaborarea 

diferitor acte normative pentru buna functionare a administratiei locale, acte normative ce se 

regasesc in anexa prezentului raport.   

In calitate de secretar al comisiei nr 6, Comisia  “ Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, 

tineret si sport”, o preocupare  proprie majora, a fost aceea de a sprijini Directorii institutiilor 

de invatamant din municipiul Ploiesti, pentru identificarea oportunitatilor de dezvoltare si 

intocmirea documentatiilor in vederea  accesarii finantarilor din fonduri structurale 

nerambursabile. In acest sens am participat la mai multe consfatuiri cu conducatorii 

institutiilor scolare, cu responsabili  ai Inspectoratului Scolar Prahova, cu Organizatii 

specializate pentru acordare de consultanta etc, finalizand anul 2009 cu mai multe proiecte de 

fnantare in curs de obtinere a finantarilor. 

De asemenea, in cadrul acestei comisii am participat la elaborarea mai multor acte normative, 

care sa ajute la mai buna functionare a institutiilor si organismelor vizate prin functionarea 

acestei comisii. Atasez in anexa la prezentul raport de activitate, proiectele de HCL ce au 

vizat activitatea proprie in aceasta comisie. 

Din postura de Membru in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Hale Piete si Oboare SA, 

activitatea mea a fost orientata catre promovarea unui comert civilizat, modern in pietele si 

platformele comerciale ale Ploiestiului. Deasemeni am participat la identificarea si 

solutionarea oportunitatilor de investitii  in infrastructura Halelor Centrale ale mun. Ploiesti. 

Si din aceasta postura am fost coautor al unor proiecte de Hotarare de Consiliu Local, 

proiecte enumerate deasemeni in anexa prezentului raport de activitate.    

In timpul sedintelor de Cosiliu Local am avut mai multe interpelari ce au vizat in primul rand 

sesizari ale cetatenilor, disfunctii ale aparatului administrativ al municipiului Ploiesti si 

initiative proprii.  

 
                                                       Consilier Local al C.L.M.P. 

                                                             A.G. LUPU 

 

 

 

 

ANEXA PRIVIND HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI PLOIESTI INITIATE DE CONSILIERUL LOCAL, LUPU 

ADRIAN GELU  

- 2009 - 

 

 



1. 1/09.01.2009 Hotarare privind ajustarea pretului de producere, transport si distributie a 

energiei termicelivrata de catre S.C. Dalkia  

Termo Prahova S.R.L. si aprobarea pretului local al energiei termicefacturate populatiei in 

Municipiul Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

2. 2/09.01.2009 Hotarare privind repartizarea unui numar de sase containere/ module cu 

destinatia de locuintede necesitate .  

Hotararea a fost adoptata  

 

3. 60/26.02.2009 Hotarare privind unele masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice 

ale municipiului Ploiesti .  

Hotararea a fost adoptata. 

 

 4. 63/05.03.2009 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/2009 

referitoare la unele masuri pentru asigurarea Curateniei pe caile publice ale municipiului 

Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

5. 89/31.03.2009 Hotarare privind repartizarea a trei locuinte de necesitate . 

Hotararea a fost adoptata.  

  

6. 99/31.03.2009 Hotarare privind actualizarea tarifelor de depozitare a deseurilor in rampa 

ecologica Boldesti-Scaieni .  

Hotararea a fost adoptata. 

 

7. 100/31.03.2009 Hotarare privind actualizarea tarifului pentru activitatea de colectare, 

transport si depozitaredeseuri menajere si  

asimilabile acestora de la populatie din contractul de delegare de gestiune aserviciului public 

de salubrizare a municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002 . 

8. 111/30.04.2009 Hotarare privind modificarea si completarea Organigramei si Statului de 

functii al Clubului Sportiv Municipal  

Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata. 

 

9. 113/30.04.2009 Hotarare privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar 

de stat de pe raza municipiului Ploiesti . Hotararea a fost adoptata.  

 

10. 125/30.04.2009 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.63/2009. 

Hotararea a fost adoptata. 

 

11. 170/28.05.2009 Hotarare privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetatean de 

Onoare al municipiuluiPloiesti profesorului si compozitorului Paul Constantinescu . 

Hotararea a fost adoptata.  

 



12. 191/28.05.2009 Hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 85/2008 

privind delegarea degestiune prin concesiune a serviciului public de administrare si 

exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din Municipiul 

Ploiesti si Halelor Centrale, catre S.C."Hale si Piete" S.A. in calitate de operator . 

Hotararea a fost adoptata. 

 

13. 203/03.06.2009 Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe 

baza de contractindividual de munca din  

unitatile de invatamant preuniversitar de stat si crese de pe raza municipiului Ploiesti cu 

ocazia zilei de 9 Mai - Ziua Europei . 

Hotararea a fost adoptata. 

 

14. 204/30.06.2009 Hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezerva 

bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate in situatie de 

extrema dificultate . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

15. 208/30.06.2009 Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele 

de necesitate de tip modul situate in str. Industriei, nr. 1C .  

Hotararea a fost adoptata.  

  

16. 212/30.06.2009 Hotarare privind masuri de conformare «inchidere depozit deseuri urbane 

in MunicipiulPloiesti» si asigurarea  

conditiilor de ameliorare prin impadurire a terenului aferent acestuia .   

 

17. 265/24.08.2009 Hotarare privind stabilirea procedurilor si aprobarea documentelor 

necesare delegarii princoncesiune a serviciului  

public de salubrizare al municipiului Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

18. 303/23.09.2009 Hotarare privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a 

Contractului de delegare aserviciului de iluminat  

public nr.1927/16.01.2001 . 

Hotararea a fost adoptata.  

  

19. 304/23.09.2009 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 

nr. 265/2009 referitoarela stabilirea  

procedurilor si aprobarea documentelor necesare delegarii prin concesiune aserviciului public 

de salubrizare al municipiului Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

20. 305/23.09.2009 Hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie 

de la Regia Autonomade Transport Public Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata. 

 



21. 331/08.10.2009 Hotarare privind prelungirea contractului de delegare de gestiune a 

serviciului public desalubrizare a Municipiului  

Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata. 

 

22. 339/30.10.2009 Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 

265/24.08.2009 si a HotarariiConsiliului Local nr.  

304/23.09.2009 referitoare la aprobarea documentelor necesare delegarii aserviciului public 

de salubrizare al municipiului Ploiesti . 

 

23. 340/30.10.2009 Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la 

concesionarea serviciuluipublic de salubrizare al municipiului Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

24. 343/30.10.2009 Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru un numar 

de trei unitati locative cu destinatia de locuinte de necesitate .  

Hotararea a fost adoptata.  

 

25. 360/09.11.2009 Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la 

delegarea de gestiune princoncesiune a  

activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare a cadavrelor  

animalelor de pe domeniul public si din gospodariile populatiei si predarea acestora la 

unitateaspecializata de ecarisaj . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

26. 380/24.11.2009 Hotarare privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii 

unor spatii excedentareapartinand unitatilor de  

invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

27. 392/07.12.2009 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 

nr.342/30.10.2009privind desemnarea  

comisiei speciale de analiza a Contractului de delegare prin concesiune aserviciului public de 

alimentare cu energie termica in municipiul Ploiesti.  

 

28. 411/18.12.2009 Hotarare privind aprobarea reinvestirii de catre S.C. Hale Pieé ;i Oboare 

S.A. Ploiesti a cotei parte din profitul net ce se cuvine actionarului unic, pe anul 2008. 

Hotararea a fost adoptata. 

 

29. 414/18.12.2009 Hotarare privind modificarea Protocolului incheiat in data de 14.11.2000 

si actualizarea tarifelorde depozitare a  

deseurilor in rampa ecologica Boldesti-Scaieni . 

Hotararea a fost adoptata.  

 

30. 417/18.12.2009 Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele 

de necesitate de tip modul situate in str. Industriei, nr. 1C. 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

Comisia nr. 3 UTILITATI PUBLICE, CALITATEA VIETII SI      

                       PROTECTIA MEDIULUI 

 

 
       Raport de activitate 

                       pe anul 2009 
  

                                                                                             Consilier 

                                                                              Prof.dr.ing. ION EPARU 
 
Mi-am desfasurat activitatea de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti 

in conformitate cu legea. Cele trei directii ale activitatii: legislativa, politica si administrativa 

.  Fac parte din  comisia nr.3 a C.L.M.P (Comisia de utilitati publice, calitatea vietii si a 

mediului). Sunt consilier la al treilea mandat consecutiv, aproape tot timpul membru al 

comisiei nr. 3. 

Pentru mandatul 2008-2012 am fost ales presedinte al comisiei de validare a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiesti. Sunt liderul grupului de consilieri  PSD in Consiliul Local. 

 

ACTIVITATEA IN DOMENIUL LEGISLATIV  
 

Activitatea mea de consilier s-a materializat  prin implicarea in rezolvarea problemelor 

specifice unei astfel de structuri : 

- Contributii la continutul proiectelor prin interventii la obiect, atat in cadrul comisiei nr.3, 

cat si in plenul Consiliului. 

- Participarea la activitatile unor comisii speciale formate pentru analiza unor situatii 

deosebite  

- Am fost initiator  al urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 

1. Proiect de hotarare privind ajustarea pretului de producere, transport si distributie a 

energiei termice livrata de catre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea pretului local 

al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti ; 

2. Hotarare privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de 

investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2009 in cadrul serviciului public 

de alimentare cu apa si de canalizare Ploiesti; 

3. Hotarare privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 

raza Municipiului Ploiesti ;  

4. Hotarare privind mandatul reprezentantuluiMunicipiului Ploiesti in Adunarea Generala a 

Actionarilor la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.- referitor la repartizarea profitului 

inregistrat de societate pe anul 2008  

5. Hotarare privind alocarea sumei de 40000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit in 

bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflata in situatie de exterma dificultate ; 



6. Hotarare privind masuri de conformare inchidere depozit deseuri urbane in Municipiul 

Ploiesti si asigurarea conditiilor de ameliorare prin impadurire a terenului aferent acestuia ;  

7. Hotarare privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si canal; 

8. Hotarare privind aprobarea Programului de investitii al S.C. Dalkia Termo Prahova 

S.R.L. ;  

9. Hotarare privind ajustarea prin reducere a pretului de producere, transport si distributie a 

energiei termice livrata de catre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.  in Municipiul Ploiesti ; 

10. Hotarare privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare 

a serviciului de iluminat public nr. 1927-16.01.2001 ;  

11. Hoarare privind revocarea H.C.L. nr. 265-24.08.2009 si a H.C.L. nr. 304-23.09.2009 

referitoare la aprobarea documentelor necesare delegarii serviciului public de salubrizare al 

Municipiului Ploiesti ;  

12. Hotarare privind aprobarea studiului de dundamentare referitor la concesionarea 

serviciului public de salubrizare al Municipiului Ploiesti ; 

13. Hotarare privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare 

prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti ; 

14. Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune 

prin concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare, colectare a cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public si din gospodariile populatiei si predarea acestora la unitatea specializata 

de ecarisaj ; 

 

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA 

 
Aceasta activitate face parte integranta din raspunderea alesului local. Aspectele principalele 

ale acestei activitati au fost urmatoarele: 

 

- Am purtat discutii cu directorii structurilor din subordinea C.L.(RATSP,A.D.P.P., APA 

NOVA,  DALKIA ), a caror activitate intra in zona de competenta a comisiei nr. 3, solicitand 

informatii despre operatorii de servicii de pe raza municipiului ; 

- Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia sarbatorilor de iarna 

(cadouri pentru copiii saraci ; masa pentru saraci in ziua de Craciun etc.), precum si la 

actiunile organizate pentru curatenia orasului (in preajma sarbatorilor  de Paste); 

- Am vizitat toate cartierele  orasului ( dar cu precadere cartierul Sud), unde am discutat cu 

cetatenii asupra problemelor din zona. Acolo unde a fost posibil am ajutat la rezolvarea 

imediata a problemelor, iar  acolo unde acest lucru nu a fost posibil am transmis problemele 

factorilor de raspundere. 

- Am acordat audiente pentru cetatenii din municipiu, atat la sediul partidului din care fac 

parte, cit si la sediul institutiei unde lucrez. Semnalez ca pe un neajuns faptul ca, in calitate 

de consilieri locali, nu avem un sediu unde cetatenii ne pot gasi la activitasi specifice. 

 

ACTIVITATEA POLITICA 
Un consilier este ales pe liste de partid si are  obligatia de a sustine programul din oferta 

electorala a partidului care l-a sustinut. Dar, dincolo de acest lucru, odata ales, el are obligatia 

de a proteja interesele cetatenilor din comunitatea in care traieste. De aici se nasc uneori 

confuzii si neclaritati care aduc prejudicii actului de guvernare locala. Pot evidentia 

urmatoarele actiuni specifice in perioada la care ma refer: 



- Saptamanal am acordat audiente la sediul de partid (marti, orele 16.30); 

- Am fost in cartiere si am preluat de la membri de partid probleme care ii preocupa; 

- Am participat la  emisiuni TV pentru a lamuri punctul de vedere al consilierilor  partidului 

in probleme de interes public, dar si pentru a lamuri unele aspecte solicitate de media cu 

privire la diverse hotarari de consiliu. 

     

NEIMPLINIRI SI SPERANTE 

 
In rapoartele mele anterioare remarcam unele neimpliniri si imi exprimam speranta ca 

activitatea in Consiliul Local se va imbunatati substantial. Am constatat, insa, ca schimbarea 

raportului de forte din consiliu (in favoarea majoritatii de dreapta:PDL+PNL+PNG) nu a 

modificat sub nici o forma modalitatea de rezolvare a problemelor specifice. Dimpotriva, 

traim o perioada nefasta in activitatea Consiliului Local. Cu o frecventa uluitoare asistam 

cum puterea de dreapta, instituita la nivelul orasului Ploiesti, incalca legea prin multe din 

hotararile adoptate. Procesul de epurare politica din administratia ploiesteana a continuat, 

ajungand, se pare la capatul drumului, pentru ca nu mai au pe cine sa dea afara. Mai mult, 

sfidand orice regula de buna convietuire politica, aceeasi putere de dreapta, fara nici un 

temei,  a inlocuit si viceprimarul PSD-Carmen Dumitru- dupa ce, in iunie 2008, aceeasi 

putere o instalase in fotoliul de viceprimar.  Se constata, in continuare, o superficialitate 

(crescanda) in abordarea unor probleme  importante care privesc viata comunitatii ( ma refer 

aici la problema pazei in scoli, problema construirii de locuinte cu caracter social, problema 

cainilor comunitari, problema reparatiilor de strazi, etc.) asa incat consider ca va fi de datoria 

noastra, a consilierilor PSD, de a atentiona executivul asupra modului in care se desfasoara 

activitatile ce tin de administratia locala. Chiar daca, de cele mai multe ori, interpelarile 

noastre fie raman fara raspuns, fie primesc un raspuns inadecvat si dupa un timp care face 

inutila interventia.O a doua precizare pe care tin sa o fac se refera la faptul ca  discutiile in 

plenul Consiliului sunt monopolizate, in continuare, de doar cativa consilieri cu experienta in 

aceasta munca. Iar in ultimul timp, cum nici consilierii PNL nu mai participa la dezbateri in 

plen, sedintele de consiliu s-au transformat intr-o arena din care ies doar invinsi: cetatenii 

orasului nostru. 

                                                                                                                                            
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

CONSILIER MARCU VALENTIN 

       

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
 

Subsemnatul Marcu Valentin,  in calitate de consilier local, va prezint, pe scurt, activitatea 

desfasurata in cursul anului 2009: 

 

Pentru inceput doresc sa lamuresc anumite aspecte legate de apartenenta politica, astfel in 

luna iunie 2008 am fost ales consilier local pe listele PNDC (Partidul National Crestin 

Democrat, partid infiintat in anul 1990), insa in urma unei hotarari definitive si irevocabile a 

Curtii de Apel Bucuresti acest partid a fost desfiintat, in ianuarie 2009. In acel moment am 

simtit ca nu imi pot realiza  proiectele (care m-au facut sa candidez la varsta de 29 de ani ) 

din postura de independent si  m-am inscris in PD-L Ploiesti. Inscrierea in PD-L nu a avut la 

baza interese materiale, fiind determinata de dorinta sustinerii unei tinere si ambitioase 



echipe (condusa de Primarul Andrei Volosevici) in incercarea de a schimba Ploiestiul , multe 

din proiectele mele coincidand cu ale acestei echipe.  

 

Am participat la toate sedintele Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, atat la sedintele 

ordinare cat si la sedintele extraordinare, iar cand timpul mi-a permis si la sedintele Grupului 

operativ (organism in care se discuta proiectele de hotarari de pe ordinea de zi, consilierii 

exprimandu-si punctul de vedere in privinta acestora ). 

Am avut interventii in plenul CL, de fiecare data cand am considerat ca acestea pot 

imbunatati sau lamuri anumite aspecte ale proiectelor discutate   ( reamintesc importanta 

Grupului Operativ). 

Ca membru in comisia de validare a Consiliului Local, am verificat respectarea procedurii 

votului secret, in situatiile in care L215/2001 sau Regulamentul de Organizare si functionare 

a CL prevad acest tip de vot. 

Am participat, in mod activ, la toate sedintele Comisiei 5 a CL denumita Comisia de 

asistenta si protectie sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, 

petitii si reclamatii. In cadrul Comisiei am avut opinii referitoare la continutul problemelor, 

nefiind influentat politic. 

Comisia 5 este, probabil, singura care intra in contact,  in mod direct, cu cetatenii. Cetateni 

care se confrunta cu probleme de o deosebita gravitate   (ex : lipsa unei locuinte ), majoritatea 

lor avand un risc social ridicat (mai ales in aceasta perioada ). 

Pentru solutionarea aspectelor aparute in cadrul activitatii in Comisie (al carei secretar sunt) 

am colaborat cu toate institutiile , dar in special cu Administratia Serviciilor Sociale 

Comunitare si Politia Comunitara Ploiesti . 

In cadrul Comisiei de specialitate am analizat si avizat toate proiectele de hotarare ce vizau 

obiectul acesteia. 

 

Am initiat, singur sau impreuna cu colegii, urmatoarele proiecte de hotarari: 

1 26.02.2009 Hotarare privind prelungirea parteneriatului dintre Municipiul Ploiesti si 

Fundatia "Constantin si Elena". 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

2 86/31.03.2009 Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

3 113/30.04.2009 Hotarare privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat de pe raza municipiului Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 23 voturi pentru,o abtinere aceea a 

domnului consilier Nicolescu-Sava Mihail. 

4 147/08.05.2009 Hotarare privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiesti in 

Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. 

referitor la modul de repartizare a profitului inregistrat de societate pe anul 

2008. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 24 voturi pentru. 

5 150/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din 

documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea 

performantei energetice a blocului 67 bis, str. Infratirii nr. 5 A, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 



6 151/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 117, str. Cameliei nr. 23, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

7 152/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului A10 (sc.A B), str. Aleea Strejnic nr. 7, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

8 153/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 115, str. Cameliei nr. 22, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

9 154/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 28I, str. Clementei nr. 1, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru 

10 155/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 13, str. Levantica nr. 1, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

11 156/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 14, str. Ciprian Porumbescu nr. 2, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

12 157/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 15, str. Ciprian Porumbescu nr. 4, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

13 158/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 48, str. Cameliei nr. 3A, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

14 159/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor 

energetice a blocului 49, str. Cameliei nr. 3, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

15 160/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 51, str. Cameliei nr. 10, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

16 161/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 54, str. Cameliei nr. 7, Ploiesti. 



Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

17 162/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 55, str. Cameliei nr. 7, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

18 163/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 56, str. Cameliei nr. 7, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

19 164/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

20 165/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 58, str. Cameliei nr. 7, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

21 166/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 66, str. Cameliei nr. 15A, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

22 167/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 16C, B-dul Republicii nr. 122, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

23 168/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 24, str. Infratirii nr. 1, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

24 169/12.05.2009 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice 

a blocului 25, str. Infratirii nr. 3, Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

25 170/28.05.2009 Hotarare privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al 

municipiului Ploiesti profesorului si compozitorului Paul Constantinescu. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru. 

26 189/28.05.2009 Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru,o abtinere aceea a 

domnului consilier Palas Alexandru Paul. 

27 203/03.06.2009 Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de 

contract individual de munca din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat si crese de pe raza municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 9 Mai - Ziua 

Europei. 



Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru, 4 voturi impotriva 

acelea ale domnilor consilieri Dumitru Carmen Mihaela, Eparu Ion, Iancu 

Ion, Ionescu Gabriel. 

28 204/30.06.2009 Hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezerva bugetara 

constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate in 

situatie de extrema dificultate. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

29 207/30.06.2009 Hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de 

stat pentru construirea unei locuinte proprietate personala, declarati eligibili 

in sedinta comisiei din luna mai, 2009. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

30 225/29.07.2009 Hotarare privind aprobarea "Programului de investitii" al S.C. Dalkia Termo 

Prahova S.R.L pe anul 2009. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

31 226/29.07.2009 Hotarare privind ajustarea prin diminuare a pretului de producere, transport 

si distributie a energiei termice livrata de catre S.C. Dalkia Termo Prahova 

S.R.L. in Municipiul Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

32 230/29.07.2009 Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 23 voturi pentru. 

33 232/29.07.2009 Hotarare privind includerea unor locuinte din fondul locativ al municipiului 

Ploiesti in fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care 

urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si 

repartizarea acestora conform prevederilor legale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru. 

34 260/24.08.2009 Hotarare privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru 

chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de 

repartizare a locuintelor sociale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 

35 289/07.09.2009 Hotarare referitor la completarea Hotararii Consiliului Local nr. 

260/24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor 

pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a 

criteriilor de repartizare. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 19 voturi pentru. 

36 290/07.09.2009 Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 19 voturi pentru. 

37 342/30.10.2009 Hotarare privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului 

de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie 

termica in Municipiul Ploiesti. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 20 voturi pentru. 

38 415/18.12.2009 Hotarare  privind repartizarea de locuinte sociale  

Hotararea a fost aprobata cu un numar de 22 voturi pentru 



39 418/18.12.2009  Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriasii 

imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de 

prioritate pentru locuintele sociale  

Hotararea a fost aprobata cu un numar de 22 voturi pentru 

 
Am participat, la toate sedintele lunare ale Comitetului de Coordonare al SC Dalkia Thermo 

Prahova SA, unde in calitate de reprezentant al Consiliului Local (actionar minoritar cu 6 % 

din actiuni): 

- am militat pentru imbunatatirea serviciilor prestate populatiei (inclusiv prin introducerea 

unui contract de service, de tip  abonament )  

- am sustinut mentinerea pretului gigacaloriei , platit de populatie  

- am facut demersuri pentru rezolvarea problemei legate de “cota BERD” 

- am solicitat ( impreuna cu Dl consilier Ion Eparu ) reanalizarea si rediscutarea, cu 

sindicatele, a planului de restructurare a societatii , reusind pastrarea unor locuri de munca 

(desfiintate intr-o prima etapa), dar si o mai buna protectie in vederea reintegrarii pentru 

personalul disponibilizat 

- am analizat cu atentie demararea sezonului de incalzire 2009-2010, intervennd, in limitele 

legii, pe langa reprezentantii societatii  pentru reesalonarea datoriilor Asociatiilor de 

proprietari  

Am sustinut ideea preluarii de catre municipalitate a echipei de fotbal Petrolul , echipa de 

traditie in fotbalul romanesc. Prin HCL 263 /2009 am fost desemnat sa reprezint 

municipalitatea in Consiliul de Administratie al SC FC Petrolul Ploiesti  SA, calitate in care 

am facut demersuri pentru asigurarea  conditiilor necesare bunei functionari a clubului, dar si 

pentru depasirea momentelor dificile prin care a trecut si  trece echipa de fotbal sprijinind 

conducerea tehnica si administrativa. 

Am participat la zeci de intalniri cu cetatenii, atat la sediul ASSC Ploiesti, cat si la sediul PD 

–L Ploiesti in vederea incercarii rezolvarii problemelor acestora. De asemenea, m-am 

deplasat de nenumarate ori pe raza Municipiului Ploiesti, dar in special in zona de Vest- 

cartier Malu Rosu, ocazie cu care am luat contact cu problemele cetatenilor, pe unele 

rezolvandu-le personal, pe altele transmitandu-le institutiilor competente. Din punct de 

vedere al varstei, sunt cel mai tanar membru al Consiliului Local Ploiesti, din aceasta postura 

am incercat sa promovez / sprijin initiative in folosul tinerei generatii, chiar daca aceste 

initiative nu au fost reflectate corespunzator de mass-media locala. 

  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti 
Consilier municipal Florin-Lucian Sicoie 

 

RAPORT PE ANUL 2009 
 
Si in anul 2009, subsemnatul Florin-Lucian Sicoie, consilier municipal din partea Partidului 

National Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, mi-am desfasurat 

activitatea atât sub forma institutionalizata a sedintelor de consiliu si de comisii, cât si prin 



participarea la intâlniri cu cetatenii si prin analiza activitatii Primariei si a institutiilor 

subordonate acesteia. 

Personal, in 2009, am continuat sa particip la lucrarile Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, 

Realizarea Lucrarilor Publice, Circulatie Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice 
si de Arhitectura, deoarece activitatea mea anterioara de Consilier Sef al Inspectoratului 

pentru Cultura Prahova din perioada 1997-2001 mi-a permis o cunoastere aprofundata a 

problematicii monumentelor istorice si de arhitectura din judetul Prahova, in particular a 

monumentelor istorice si de arhitectura din Municipiul Ploiesti. 

In cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor Publice, Circulatie 

Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, ale carei sedinte se 

desfasoara saptamânal, in zilele de luni, incepând cu ora 14
30

, la sediul Directiei de Urbanism 

si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, in prezenta atât a 

conducerii si specialistilor din cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cât si 

a solicitantilor de autorizatii de constructie, am desfasurat urmatoarele activitati: 

– avizarea unor studii, strategii, prognoze orientative si programe de organizare si amenajare 

a teritoriului, in particular in privinta publicitatii stradale si a solutiilor arhitecturale in 

privinta extinderii constructiilor existente la parterele blocurilor situate pe principalele artere 

de circulatie si in celelalte zone; 

– instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societati comerciale, regii autonome 

si institutii publice de interes local ce se afla sub autoritatea Consiliului Local; 

– analizarea, avizarea si propunerea spre aprobare Consiliului Local a planurilor de 

organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, precum si a masurilor 

necesare realizarii acestora; 

– avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local; 

– analizarea si avizarea de studii si documentatii privind protectia si conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura; 

– solicitarea de informatii atât din partea conducerii si specialistilor din cadrul Directiei de 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cât si a solicitantilor de autorizatii de constructie in 

vederea respectarii legislatiei din domeniul constructiilor. 

In afara activitatii desfasurate in cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, Realizarea 

Lucrarilor Publice, Circulatie Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de 
Arhitectura, am participat si la sedintele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului, unde am detinut un rol consultativ si am avut multiple interventii privind 

clarificarea unor aspecte legate de anumite proiecte urbanistice, mai ales sub aspectul 

regimului de proprietate. 

Dupa alegerile locale din iunie 2009, am fost desemnat ca membru in Comisia pentru 

analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, la ale carei 

lucrari, desfasurate in prima zi de marti din luna, am participat in mod regulat. 

De asemenea, am fost desemnat si ca membru supleant al Comisiei locale pentru vânzarea 

spatiilor medicale. 

In cadrul sedintelor Consiliului Local, am desfasurat urmatoarele activitati: 

– am initiat, alaturi de colegii mei din cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, 

Realizarea Lucrarilor Publice, Circulatie Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice 
si de Arhitectura, numeroase proiecte de hotarâri privind planurile urbanistice zonale sau de 

detaliu ale unor constructii din municipiul Ploiesti. In total, hotarârile la care am fost initiator 

in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti au fost in numar de 97; 



– am solicitat, in cadrul unor numeroase interpelari, informatii din partea Executivului 

Primariei asupra regimului de proprietate al unor terenuri situate in prezent pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Ploiesti, asupra stadiului aplicarii Legii 10/2001 privind 

retrocedarea imobilelor nationalizate de regimul comunist, asupra respectarii legislatiei din 

domeniul constructiilor in ceea ce priveste existenta sau nu a autorizatiilor de constructie, 

precum si a avizului Ministerului Culturii si Cultelor referitor la unele monumente de 

arhitectura; 

– am votat, in mod constant, in favoarea acordarii de facilitati la plata taxelor si impozitelor 

locale pentru cetatenii cu probleme sociale deosebite, veterani de razboi, fosti detinuti 

politici, revolutionari, ONG-uri, in favoarea tuturor hotarârilor pe care le-am considerat ca 

venind in sprijinul cetatenilor, in favoarea respectarii proprietatii private; 

– in cadrul discutiilor pe marginea proiectelor de hotarâri aflate pe ordinea de zi a sedintelor 

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, am avut numeroase interventii prin care am cautat 

sa obtin clarificarea anumitor aspecte, solicitând Executivului si directorilor institutiilor 

subordonate Primariei Municipiului Ploiesti informatii care sa-mi permita sa votez in 

cunostinta de cauza; 

– am intervenit, in numeroase rânduri, in favoarea institutiilor de cultura, atât in privinta 

bugetelor acestora, cât si sub aspectul unei bune derulari a proiectelor culturale aflate in curs. 

Am acordat, la sediul municipal al Partidului National Liberal, peste 100 de audiente unor 

cetateni, in cadrul carora am fost informat de doleantele acestora, intervenind, ulterior, in 

favoarea concretizarii initiativelor cetatenesti sub forma unor hotarâri ale Consiliului Local 

Ploiesti. 

 

                                    

      

                                    

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 


