
CONSILIER MUNICIPAL AVRAMESCU GHEORGHE TEODOR 
 
RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2011 
 
In anul 2011 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 2011 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: 
 
- d-na Mihaela Stambolgiu - Director Clubul Sportiv Municipal 
- d-na Liliana Iliescu – Departamentul Cultura-Scoli din cadrul Primarie Ploiesti.  
- dl. Lucian Sabados - Director Teatrul Toma Caragiu Ploiesti 
 
In urma discutiilor am facut demersuri alaturi de colegii din comisie pentru rezolvarea 
punctuala a unor probleme cum ar fi situatia unor unitati de invatamant. 
Deasemenea fac parte din comisia care se ocupa cu negocierea directa in vederea vanzarii 
cabinetelor medicale. 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. 
Deasemenea am facut parte din comisia de repartizarea a modulelor sociale.  
In fiecare zi de joi, 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 numeroase intalniri cu cetateni, in diferite zone ale orasului Ploiesti (Bariera 
Bucuresti, Centru, Piata 9 Mai, Piata Sud) 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. 
Fac parte din Consiliul de Administratie al mai multor unitati de invatamant. Astfel am 
avut discutii cu conducerea scolilor si gradinitelor arondate si cu o parte din cadrele 
didactice. 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 2011 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. 













 

Pa
ge
1 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 
CONSILIER NEAGU DANIEL PUIU 
RAPORT DE ACTIVITATE 
2011 
 
              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. In prima 
jumatate a anului 2011 am facut parte din Comisia de Dezvoltare Urbanistica iar in a doua parte a 
anului din Comisia de protectie si asistenta sociala,ordine publica,respectarea drepturilor si 
libertatilor cetatenesti,petitii si reclamatii. 
               In cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, 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. 
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 calitate de consilier local am initiat, alaturi de colegii mei din cadrul Comisiei de Dezvoltare 
Urbanistica si a Comisiei de protectie si asistenta sociala,ordine publica,respectarea drepturilor si 
libertatilor cetatenesti,petitii si reclamatii ,urmatoarele proiecte de hotarâri: 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare partiala destinatie urbanistica din zona 
constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare si culturi agricole in zona rezidentiala",str. Pictor 
Rosenthal nr. 63, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru,un vot impotriva acela al domnului consilier 
Eparu Ion,o abtinere aceea a domnului consilier Nicolescu-Sava Mihail. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ridicare restrictie de construire partial si 
schimbare functiune" str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare, consolidare, extindere prin 
mansardare locuinta existenta si construire cladire administrativa parter, spatii verzi, alei" str. Tudor 
Vladimirescu nr. 98, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie temporara de construire 
pentru extindere atelier auto" str. Sondelor nr. 62A, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
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-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare partiala de destinatie urbanistica, din  
zona pentru cai de comunicatie in zona de locuinte si institutii si servicii, majorare POT., modificare   
limite laterale si posterioare" str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare regim de inaltime", avand ca obiectiv 
secundar "Supraetajare hotel cu un nivel mansardat si retras pentru functiunea de sala de conferinte  
necesara unui hotel de 4 stele", B-dul Republicii nr. 152K, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ridicare restrictie de construire si schimbarea 
destinatiei din zona de institutii si servicii, constructii complexe, parcari orasenesti  in zona de locuinte cu 
regim mic de inaltime, institutii si servicii", Str. Marasesti nr. 274, Ploiesti. 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 18 voturi pentru. 
-Hotarare privind includerea unei 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, repartizarea unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale si modificarea 
Hotararii Consiliului local al municipiului Ploiesti nr. 76/28.02.2011 . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 24 voturi pentru. 
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuinte P 3E 4r", str. Erou 
Calin Catalin nr.11A, Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 24 voturi pentru. 
-Hotarare privind preluarea sectiei de handbal din cadrul C.S. Petrolul Teleajen Lukoil Ploiesti . 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 
-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 24 voturi pentru, 2 abtineri acelea ale domnilor consilieri 
Nicolescu-Sava Mihail, Popa Constantin. 
-Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale. 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru. 
-Hotarare privind repartizarea unor locuinte de necesitate. 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru. 
 -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 unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale. 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru. 
-Hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti elevului Andrei Purice,  
multiplu medaliat la concursurile nationale si internationale de informatica. 
-Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru. 
 
Activitatea administrativa 
 
- Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbatori; 
- 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; 
- Sunt membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal, 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, 
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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 miercuri 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. 
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 
NEAGU DANIEL PUIU 
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Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 
Consilier municipal Florin-Lucian Sicoie 

 
 
 

RAPORT PE ANUL 2011 
 
 

Şi în anul 2011, subsemnatul Florin-Lucian Sicoie, consilier 
municipal din partea Partidului Naţional Liberal în cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Ploieşti, mi-am desfăşurat activitatea atât sub 
forma instituţionalizată a şedinţelor de consiliu şi de comisii, cât şi prin 
participarea la întâlniri cu cetăţenii şi prin analiza activităţii Primăriei şi a 
instituţiilor subordonate acesteia. 

Personal, în 2011 am continuat să particip la lucrările Comisiei de 
Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie 
Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, 
deoarece activitatea mea anterioară de Consilier Şef al Inspectoratului 
pentru Cultură Prahova din perioada 1997-2001 mi-a permis o cunoaştere 
aprofundată a problematicii monumentelor istorice şi de arhitectură din 
judeţul Prahova, în particular a monumentelor istorice şi de arhitectură 
din Municipiul Ploieşti. 

În cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistică, Realizarea 
Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor 
Istorice şi de Arhitectură, ale cărei şedinţe se desfăşoară săptămânal, în 
zilele de luni, începând cu ora 1430, la sediul Direcţiei de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, în 
prezenţa atât a conducerii şi specialiştilor din cadrul Direcţiei de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a solicitanţilor de autorizaţii 
de construcţie, am desfăşurat următoarele activităţi: 

– avizarea unor studii, strategii, prognoze orientative şi programe 
de organizare şi amenajare a teritoriului, în particular în privinţa 
publicităţii stradale şi a soluţiilor arhitecturale în privinţa extinderii 
construcţiilor existente la parterele blocurilor situate pe principalele artere 
de circulaţie şi în celelalte zone; 

– instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societăţi 
comerciale, regii autonome şi instituţii publice de interes local ce se află 
sub autoritatea Consiliului Local; 

– analizarea, avizarea şi propunerea spre aprobare Consiliului 
Local a planurilor de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, precum şi a măsurilor necesare realizării 
acestora; 
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– avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local; 

– analizarea şi avizarea de studii şi documentaţii privind protecţia 
şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

– solicitarea de informaţii atât din partea conducerii şi specialiştilor 
din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a 
solicitanţilor de autorizaţii de construcţie în vederea respectării legislaţiei 
din domeniul construcţiilor. 

În afara activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei de Dezvoltare 
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, 
Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, am participat 
şi la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, unde am deţinut un rol consultativ şi am avut multiple 
intervenţii privind clarificarea unor aspecte legate de anumite proiecte 
urbanistice, mai ales sub aspectul regimului de proprietate. 

După alegerile locale din iunie 2008, am fost desemnat ca membru 
în Comisia pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă, la ale cărei lucrări, desfăşurate în 
prima zi de marţi din lună, am participat în mod regulat. 

În cadrul şedinţelor Consiliului Local, am desfăşurat următoarele 
activităţi: 

– am iniţiat, alături de colegii mei din cadrul Comisiei de 
Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie 
Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, 
numeroase proiecte de hotărâri privind planurile urbanistice zonale sau de 
detaliu ale unor construcţii din municipiul Ploieşti. În total, hotărârile la 
care am fost iniţiator în Consiliul Local al Municipiului Ploieşti au fost în 
număr de 44; 

– am solicitat, în cadrul unor numeroase interpelări, informaţii din 
partea Executivului Primăriei asupra regimului de proprietate al unor 
terenuri situate în prezent pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Ploieşti, asupra stadiului aplicării Legii 10/2001 privind retrocedarea 
imobilelor naţionalizate de regimul comunist, asupra respectării legislaţiei 
din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte existenţa sau nu a 
autorizaţiilor de construcţie, precum şi a avizului Ministerului Culturii şi 
Cultelor referitor la unele monumente de arhitectură; 

– am votat, în mod constant, în favoarea acordării de facilităţi la 
plata taxelor şi impozitelor locale pentru cetăţenii cu probleme sociale 
deosebite, veterani de război, foşti deţinuţi politici, revoluţionari, ONG-
uri, în favoarea tuturor hotărârilor pe care le-am considerat ca venind în 
sprijinul cetăţenilor, în favoarea respectării proprietăţii private; 

– în cadrul discuţiilor pe marginea proiectelor de hotărâri aflate pe 
ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, am 
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avut numeroase intervenţii prin care am căutat să obţin clarificarea 
anumitor aspecte, solicitând Executivului şi directorilor instituţiilor 
subordonate Primăriei Municipiului Ploieşti informaţii care să-mi permită 
să votez în cunoştinţă de cauză; 

– am intervenit, în numeroase rânduri, în favoarea instituţiilor de 
cultură, atât în privinţa bugetelor acestora, cât şi sub aspectul unei bune 
derulări a proiectelor culturale aflate în curs. 

Am acordat, la sediul municipal al Partidului Naţional Liberal, 
peste 100 de audienţe unor cetăţeni, în cadrul cărora am fost informat de 
doleanţele acestora, intervenind, ulterior, în favoarea concretizării 
iniţiativelor cetăţeneşti sub forma unor hotărâri ale Consiliului Local 
Ploieşti. 

 
15.02.2012 
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