CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER MUNICIPAL LUNGU GABRIEL RAZVAN
RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2007
In perioada anului 2007, activitatea mea s-a concretizat in:
- Participarea la sedintele Consiliului Local;
- Participarea la sedintele Comisiei nr. 6 din care fac parte, in calitate de
membru;
- Participarea la sedintele Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA
Ploiesti, in calitate de reprezentant al Consiliului Local Ploiesti, numit prin
Hotararea nr.58/04.05.2005;
- Acordarea de audinte cetatenilor municipiului Ploiesti in fiecare zi de joi
dupa ora 17˚˚ la Spitalul Municipal Schuller. In cadrul audientelor ce le-am
tinut spatamanal am discutat cu cetatenii care mi-au solicitat sprijinul in
rezolvarea anumitor probleme, pe care in parte le-am rezolvat (in general au
fost probleme ale abonatilor SC Apa Nova Ploiesti – cazuri sociale, punere
in conformitate etc., dar si probleme ale tinerilor – lipsa locurilor de munca,
lipsa unei locuinte etc.);
Participarea la elaborarea urmatoarelor hotarari:
- Hotararea nr.30/09.02.2007 privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.171/2006 – hotarare adoptata cu
un numar de 23 voturi pentru;
- Hotararea nr.37/27.02.2007 privind aprobarea programului de investitii
fond lucrari si a programului de investitii fond prioritar, obligatie
concesionar pentru anul 2007 in cadrul Serviciului Public Alimentare cu
Apa si Canalizare – hotarare adoptata cu un numar de 22 voturi pentru;
- Hotararea nr.47/14.03.2007 cu privire la constituirea unei comisii speciale
pentru verificarea modului de respectare a clauzelor contractului de asociere
dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Winmarkt Big S.A. –
hotarare adoptata cu un numar de 25 voturi pentru;
- Hotararea nr.58/28.03.2007 privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local nr.144/2005, privind aprobarea Regulamentului serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiesti –
hotarare adoptata cu un numar de 25 voturi pentru;

- Hotararea nr.67/28.03.2007 privind infiintarea echipei de fotbal C.S.M.
Petrolul Ploiesti – hotarare adoptata cu un numar de 24 voturi pentru;
- Hotararea nr.82/19.04.2007 privind conferirea, post-mortem, a titlului de
Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti prof.univ.dr.Liviu Librescu –
hotarare adoptata cu un numar de 24 de voturi pentru;
- Hotararea nr.85/26.04.2007 privind acordarea titlului de Cetatean de
Onoare al municipiului Ploiesti muzicianului Nicu Covaci, fondator si lider
al formatiei rock Phoenix – hotarare adoptata cu un numar de 19 voturi
pentru;
- Hotararea nr.93/26.04.2007 privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local nr.208/29.09.2006 in sensul mentinerii pretului local al
energiei termice facturate populatiei – hotarare adoptata cu un numar de 24
voturi pentru;
- Hotararea nr.111/16.05.2007 privind posibilitate prelungirii contractului de
delegare a serviciului de salubritate a municipiului Ploiesti – hotarare
adoptata cu un numar de 21 voturi pentru;
- Hotararea nr.139/27.06.2007 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de
canalizare – hotarare adoptata cu un numar de 19 voturi;
- Hotararea nr.309 18.12.2007 privind acordarea de tichete cadou
persoanelor incadrate pe baza de contract individual de munca din institutiile
de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti;
- Hotararea nr.315/21.12.2007 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de
canalizare;
- Hotararea nr.326/21.12.2007 privind asocierea municipiului Ploiesti si
Clubului Sportiv municipal la Clubul Sportiv Municipal Fotbal Club – CSM
FC Ploiesti in calitate de membrii asociati – active.
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În anul 2007 mi-am desfăşurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului
Local al municipiului Ploieşti, în conformitate cu legea, în următoarele trei
direcţii: legislativă, politică şi administrativă . Fac parte din comisia nr.3 a
C.L.M.P (Comisia de utilităţi publice, calitatea vieţii şi a mediului). În anul 2007
am fost preşedinte interimar al acestei comisii pînă la preluarea funcţiei de către
domnul Iulian Teodorescu, apoi simplu membru al acestei comisii . Deşi a fost
mai dificil decât în anii anteriori, m-am străduit să elimin, în actul de decizie,
aspectele politice. Nu pot afirma că am eliminat în totalitate neajunsurile din
activitatea mea de consilier, dar cred că experienţa căpătată pe parcursul celor
şapte ani de mandat mi-a fost deosebit de utilă.
1.Activitatea în domeniul legislativ
Din postura de membru al comisiei nr. 3 a C.L.M.P., m-am implicat în
rezolvarea următoarelor probleme , definitorii pentru activitatea de consilier:
* Am condus şedinţele comisiei, desfăşurate săptămânal, marţea de la orele 16
, în perioada cât am fost preşedinte al comisiei. În discutarea problemelor la
întâlnirile comisiei am încercat să fiu echidistant în raporturile cu ceilalţi colegi
din comisie ( de la alte partide politice ), asigurând astfel un climat propice
dezbaterilor asupra proiectelor de hotărâri ( aşa cum, de altfel, prevede legea ).
Nu au fost manifestări dincolo de etică, discuţiile nu au depăşit climatul colegial,
de respect reciproc. De fiecare dată, observaţiile reieşite din discuţii le-am
prezentat celor în drept, pentru a fi utilizate la îmbunătăţirea proiectelor de
hotărâri, sau le-am utilizat chiar noi la efectuarea modificărilor necesare.
* Am încercat să-mi formulez opiniile faţă de conţinutul proiectelor mai ales
prin prisma necesităţii şi utilităţii acestora şi mai puţin pe baza unor considerente
politice.
∗ Am participat la toate şedinţele ordinare ale Consiliului Local ( precum şi la
cele extraordinare). În cadrul dezbaterilor am intervenit cu observaţii, ori de
câte ori am crezut că intervenţiile mele pot lămuri unele aspecte din conţinutul
proiectelor. Îmi păstrez opinia că plenul Consiliului nu este cel mai potrivit
loc pentru dezbateri
( care, de cele mai multe ori, au un puternic caracter politic). De aceea, în
intervenţiile mele, am căutat să estompez latura politică a intervenţiilor,
insistând pe utilitatea şi eficienţa proiectelor de hotărâre pentru comunitatea
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Debutul activitatii mele in legislativul Municipiului Ploiesti il constituie
sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de
19 iulie 2004 .Hotararea nr. 98/2004 adoptata in cadrul acestei sedinte a
constituit validarea, in unanimitate, a mandatului meu de consilier local ales
pe listele Partidului Social Democrat. De la aceeasi data imi desfasor
activitatea si in cadrul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, Comisia pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine
Publica, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si
Reclamatii, a carei presedintie o detin.
Sfarsitul anului 2007 reprezinta momentul de bilant al activitatii mele de
aproximativ trei ani si sase luni desfasurata in calitate de consilier local, un
moment al trecerii in revista a realizarilor dar si a stabilirii prioritatilor
pentru punerea in practica a planurilor de viitor.
In activitatea de consilier local am respectat intocmai Juramantul depus la
validare, dedicand toata munca mea binelui tuturor cetatenilor ploiesteni,
comunitatii in ansamblul ei, actionand in scopul imbunatatirii calitatii vietii
in Municipiul Ploiesti. Pentru realizarea acestui deziderat am studiat si miam insusit principiile administratiei publice locale stipulate de Legea
nr.215/2001 si am actionat in tot ceea ce am intreprins in conformitate cu
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti si cu normele legale in vigoare, pe care le-am respectat
cu strictete. Am respectat, de asemenea, documentele Partidului Social
Democrat si in special Strategia Nationala de Dezvoltare Economica a
Romaniei pe termen mediu si Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila.
In activitatea mea de consilier local nu am intreprins nici o actiune si nu am
adoptat nici o pozitie in scopuri personale, nu am nici un fel de interese sau
ambitii cu caracter personal, nu am facut uz de calitatea de consilier in relatii
neoficiale pentru a obtine functii, onoruri sau situatii favorabile mie.
Ca Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine
Publica, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si

Reclamatii am colaborat in mod permanent cu Administratia Serviciilor
Sociale Comunitare, institutie aflata sub autoritatea Consiliului Local, dar
am avut o colaborare deosebit de fructuoasa si cu celelalte institutii de
subordonare locala. Aceasta colaborare s-a materializat in organizarea unor
actiuni care au avut ca principali beneficiari cetatenii Ploiestiului. Pentru a
exemplifica, mentionez manifestarile organizate cu prilejul Zilei Copilului,
Sarbatoarea Pastelui, Deschiderea de an scolar, Ziua Internationala a
Persoanelor Varstnice.
Astfel, pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, in data
de 1 Octombrie 2007 am organizat si participat, impreuna cu Primarul
Municipiului Ploiesti, domnul Emil Calota, la Casa de Cultura a Sindicatelor
din Municipiul Ploiesti la un spectacol gratuit pentru persoanele de varsta a
treia si la actiunea organizata pentru 200 cupluri care au implinit 50 ani de
casatorie.
In exercitarea mandatului meu de consilier local am participat la actiunile
organizate de Primaria Municipiului Ploiesti cu prilejul sarbatorilor de iarna,
care au debutat cu un ceremonial de marcare a Zilei Nationale a Romaniei,
desfasurat pe data de 1 Decembrie 2007 la Statuia Voievodului
MihaiViteazul, ceremonial urmat de o serbare populara.
Am participat, de asemenea, la deschiderea oficiala a sezonului sarbatorilor
de iarna, prin aprinderea Bradului de Craciun din fata Palatului
Administrativ, urmata de aprinderea iluminatului ornamental in municipiul
Ploiesti si de inaugurarea „Oraselului Copiilor” in Parcul Central din fata
Halelor Centrale.
Pe data de 22 decembrie 2007 am participat la manifestarile legate de
comemorarea Eroilor Revolutiei din decembrie 1989, organizate atat la
Cimitirul ”Bolovani”, cat si in cadrul Palatului Administrativ. Pe aceeasi
data am participat si la o intalnire cu pensionarii, organizata la Casa de
Cultura a Sindicatelor.
Pe 24 Decembrie 2007 am participat la organizarea Serbarii Pomului de
Craciun pentru 141 de copii aflati in dificultate, asistati de catre
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si Fundatia „Constantin si
Elena” si am oferit cadouri copiilor din ”Organizatia Umanitara
Concordia”.
Tot in seria manifestarilor legate de sarbatorile de iarna ma bucur sa
consemnez ca m-am implicat in sarbatorirea ”Revelionului Pensionarilor”
organizat de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti la
Cantina Municipala, pentru 150 persoane de varsta a treia.
In calitate de Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala,
Ordine Publica, Respectarea Drepturilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii am

organizat si am participat la intalniri cu politia pe diferite teme de interes
public.
De asemenea, am pastrat legatura, permanent, cu Politia Comunitara, Politia
Municipiului Ploiesti si cu Comandamentul de Jandarmi in vederea
asigurarii unui climat de siguranta pentru comunitatea ploiesteana si am
oferit sprijin cetatenilor in intocmirea si adresarea unor memorii si petitii
catre institutiile centrale competente cu solutionarea acestora.
Am solicitat consultarea reprezentantilor pensionarilor de catre Comisia
Sociala a Consiliului Municipiului Ploiesti asupra facilitatilor sociale pentru
pensionarii cu venituri mici.
Am initiat o serie de actiuni si intalniri in domeniul sanatatii, adresate
persoanelor de varsta a treia a caror dependenta cauzata de boli este majora.
Amintesc aici cateva dintre acestea:
- intalnire cu Asociatia Medicilor Pensionari din Romania ”Sfantul Luca”
- efectele negative ale fumatului, mai ales la persoanele varstnice
- solutiile actuale in tratamentul bolilor reumatismale
- necesitatea controlului periodic pentru prevenirea urmarilor unei boli
capatate sau aparitiei altora
Pentru cunoasterea situatiei reale de pe teren am participat la o serie de
actiuni, cum ar fi:
- vizitarea blocurilor de locuinte sociale de pe raza administrativa a
Municipilui Ploiesti
- vizitarea unor familii aflate in situatii de risc social si sprijinirea acestora
- participarea la sedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice si
oferirea acestora de sprijin, de fiecarea data cand se impunea acest lucru.
Tot in realizarea mandatului meu am participat la majoritatea
intalnirilor Grupului de consilieri ce fac parte din Partidul Social Democrat,
actionand pentru armonizarea actiunilor acestora.
Pana in prezent, am participat la toate sedintele, ordinare si extraordinare,
atat ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, cat si la cele ale Comisiei
de Specialitate nr.5, in cadrul acestora intervenind, in mod pertinent, prin
luari de cuvant si contribuind in mod eficient la perfectionarea unor texte de
hotarari si la adoptarea acestora.
In calitate de consilier am participat alaturi de colegii mei la initierea si
promovarea unor proiecte de hotarari care se refera la locuinte sociale, lista
de prioritati pentru repartizarea locuintelor, criterii pentru intocmirea listelor
de prioritate pentru locuintele sociale si locuintele pentru chiriasi,
repartizarea locuintelor pentru tineri cu varsta pana in varsta de 35 ani, dar si
conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Ploiesti pentru 2

persoane cu merite deosebite precum si acordarea gratuitatii pentru
transportul in comun pentru pensionarii din Municipiul Ploiesti si stabilirea
regimului de detinere a animalelor de companie si accesul acestora in
zonele publice. De asemenea, am oferit Primarului Municipiului Ploiesti
sprijinul meu pe linia de protectie si asistenta sociala pentru cazurile
semnalate la audientele sale.
In conformitate cu prevederile legale, am acordat eu insami audiente, acestea
desfasurandu-se in fiecare zi de vineri, incepand cu ora 10.00. Prin
intermediul acestora am luat contact nemijlocit cu ploiestenii, in special cu
cei aflati intr-o situatie dificila si am incercat sa ma implic in mod activ in
rezolvarea doleantelor acestora. Problematica diversa reiesita din discutiile
purtate cu cetatenii, numarul mare de persoane care se prezinta saptamanal
la audientele pe care le sustin, mi-au intarit convingerea ca pe linia protectiei
si asistentei sociale au fost deja facuti cativa pasi importanti, dar ca mai sunt
inca multe lucruri de realizat. Acest lucru mi-a sporit determinarea ca,
impreuna cu conducerea executiva a Municipiului Ploiesti, reprezentata la
varf de catre domnul Primar Emil Calota, dar si cu serviciile si directiile de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, sa fac tot ceea ce sta
in puterea mea pentru ajutorarea oamenilor cu probleme deosebite.
Analizand activitatea de consilier local desfasurata pe parcursul anului 2007,
apreciez ca aceasta denota o munca complexa si diversificata, cu accente pe
atributiile Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica,
Respectarea Drepturilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii pe care o conduc.
Trebuie punctat faptul ca am mediatizat permanent prin mass-media locala
problemele ce intra sub sfera de incidenta a Comisiei de Specialitate nr.5 a
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. De asemenea, am mediat intalniri
ale reprezentantilor varstei a treia cu parlamentarii prahoveni si cu
administratia locala, pentru ca acestia sa-si poata expuna in mod direct
problemele cu care se confrunta. Apreciez in mod deosebit colaborarea cu
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si cu Politia Comunitara,
alaturi de care m-am implicat in solutionarea celor mai complexe cazuri.
Astfel pot afirma ca biroul meu de consilier este in egala masura la Consiliul
Local cat si la cele doua institutii publice implicate direct in activitatea mea.
Pe linie de organizatie am participat la toate activitatile in care am fost
implicata, preluand si rezolvand in mod efectiv sarciniile asumate.
La momentul acestui bilant se contureaza si principiile de urmat in
indeplinirea cu succes a mandatului de consilier local. ASISTARE,
PROTECTIE, AJUTOR sunt cele trei obiective care guverneaza intreaga
mea activitate, si in mod implicit, a Comisiei pentru Protectie si Asistenta

Sociala, Ordine Publica, Respectarea Drepturilor Cetatenesti, Petitii si
Reclamatii. De aceea recunosc, mai am multe de facut in calitate de consilier
local si presedinte al acestei comisii, dar ma voi stradui sa demonstrez ca se
poate conta si mai mult pe experienta, disponibilitatea pentru munca pe care
o fac cu pasiune, probitatea mea morala, atasamentul meu fata de echipa si
va asigur ca nici un efort fizic, intelectual sau material nu va fi prea mare
atunci cand actiunile sunt indreptate spre ajutorarea celor aflati in nevoie.
Perseverenta si dorinta de a fi mereu alaturi de cei ce m-au ales, permanent
receptiva la nevoile acestora, dublate de sprijinul continuu al organizatiei si
al echipei, sunt motivatii ce ma determina sa apreciez ca rezultatele viitoare
vor fi superioare celor prezentate partial in acest material, pe masura
rigorilor cetatenilor ce asteapta mai mult si mai bine de la cei in care au
investit incredere si pe care i-au ales sa ii reprezinte.

CONSILIER GHEORGHE MORARU
RAPORT DE ACTIVITATE
RESPONSABILITATI
- Membru in comisia de validare a consiliului local
- Secretar in comisia nr. 5 de protectie sociala, siguranta si ordine publica,
drepturi cetatenesti, sesizari si reclamatii.
- Membru in comitetul de coordonare al societatii Apa Nova.
- Membru in Comisia locala de ordine publica si siguranta constituita la
nivelul Municipiului Ploiesti.
- Membru in consiliul de conducere al Gr. Scolar Administratii si Servicii
“Victor Stanescu”
ACTIVITATE
Initiator in urmatoarele H.C.L. :
- Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
nr.235 / 29.12.2005
- Hotarare privind aprobarea programului de investitii fond lucrari si a
programului de investitii fond prioritar, obligatie concesionar pentru anul
2007 in cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare.
- Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru locuintele sociale pe
anul 2007.
- Hotarare cu privire la repartizarea de locuinte chiriasilor evacuati din
imobile restituite fostilor proprietari.
- Hotarare cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate
inchirierii valabile pentru anul 2007.
- Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului
de
Organizare si Functionare a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiesti.
- Hotarare privind modificarea si completarea Hotatrarii Consiliului Local
nr. 144/2005, privind aprobarea Regulamentului serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Ploiesti.
- Hotarare privind infiintarea echipei de fotbal C.S.M. Petrolul Ploiesti.
- Hotarare privind conferirea, post – mortem, a titlului de Cetatean de
Onoare al Municipiului Ploiesti, prof. Univ. Dr. Liviu Librescu.

- Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.
208/29.09.2006 in sensul mentinerii pretului local al energiei termice
facturate populatiei.
- Hotarare privind posibilitatea prelungirii contractului de delegare a
serviciului de salubritate a municipiului Ploiesti.
- Hotarare privind repartizarea de locuinte sociale.
- Hotarare privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de canalizare.
- Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 59/2007
referitor la facilitatile acordate pensionarilor.
- Hotarare privind includerea in inventarul domeniului public al municipiului
ploiesti a blocului 33 U 1 situat pe str. I. Maiorescu si repartizarea de
locuinte pentru tineri destinate inchirierii.
- Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei Speciale si aprobarea
criteriilor de repartizare a locuintelor catre chiriasii imobilelor care au facut
obiectul legilor proprietatii si a locuintelor sociale.
- Hotarare privind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii.
- Hotarare cu privire la repartizarea de locuinte chiriasilor din imobile
restituite fostilor proprietari si extinderea spatiului de locuit.
S-au acordat :
- Audiente
- Sesizari scrise
- Sesizari sociale
- Ajutoare de urgenta prin D-na Capuz pe baza de ancheta sociala
- Ajutoare:
- Apa
- Gaze
- Lumina
- Inspectoratul Scolar
- Directia Muncii
- Legea 18
- Legea 10
- Handicapati
- Tineri pana in 35 ani ( locuinta)
- Tineri pana in 35 ani ( teren )

CONSILIER LOCAL POPA MARCIAN BOGDAN
RAPORT DE ACTIVITATE
Consilier Local din iunie 2004 (primul mandat)
Secretar al Comisiei de specialitate nr. 6 : invatamant, sanatate, cultura,
stiinta, culte, sport, tineret
Membru in Comisia privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat
aceea de locuinta
Co-initiator al urmatoarelor proiecte de hotarare :
- Proiect de hotarare privind conferirea, post-mortem, a titlului de cetatean
de onoare al Municipiului Ploiesti, prof. univ. dr. Liviu Librescu
- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.
208/29.09.2006 in sensul mentinerii pretului local al energiei termice
facturate populatiei
- Proiect de hotarare privind infiintarea sectiei de patinaj viteza pe gheata si
role in cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti
- Proiect de hotarare privind infiintarea sectiei de sah in cadrul Clubului
Sportiv Municipal Ploiesti
- Proiect de hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor
incadrate pe baza de contract individual de munca din institutiile de
invatamant preuniversitar de stat din mun. Ploiesti
Pe tot parcursul anului, am participat la sedintele comisiei de specialitate nr.
6 din cadrul Consiliului Local unde am avizat pozitiv sau negativ diverse
proiecte de hotarare legate de activitatea institutiilor aflate in sfera de
interese a comisiei.
M-am abtinut sau am votat impotriva unor proiecte de hotarare privind
conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, unor
personalitati care poate au valoare artistica sau stiintifica, dar in nici un caz
nu au contribuit la propasirea spirituala a urbei noastre, asa cum incerca sa-i
prezinte expunerea de motive a proiectelor.
De la inceputul mandatului am insistat pe langa reprezentantii executivului
si ai Clerului ploiestean pentru gasirea unei solutii in vederea reabilitarii
Turnului de la Bisercia Sfantul Nicolae Vechi din Cartierul Mihai Bravu,
avand in vedere valoarea istorica a monumentului si faptul ca este cea mai
veche constructie din localitate. De asemenea, ori de cate ori am avut
prilejul, am prezentat acest aspect si in presa locala. Anul trecut am constatat

cu satisfactie ca s-au alocat prin proiectul de buget, fonduri pentru
reabilitarea unor lacase de cult ortodox din Ploiesti, printre ele aflandu-se si
Turnul de la Biserica Sfantul Nicolae Vechi.
Program de audiente:
Luni – Vineri
16:00 – 18:00
Sediul P.R.M. Prahova : Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4
Anul trecut, am primit in cadrul programului de audiente mai multe de
sesizari cetatenesti, implicandu-ma activ pentru rezolvarea totala a acestora.

CONSILIER MUNICIPAL AVRAMESCU GHEORGHGE TEODOR
RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2007
In anul 2007 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 2007 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. Ionescu Ionut – Director A.D.P.P. Ploiesti
- dl.Gheorghe Irimia – Director Filarmonica Paul Constantinescu 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.
In acest an am facut parte din comisia care a studiat posibilitatea infiintarii
unei echipe de fotbal. Pe parcursul a sase luni au fost studiate mai multe
modele care functioneaza in cadrul altor municipii din Romania (Iasi, Piatra
Neamt, Oradea). Au existat, de asemenea, intalniri cu foste glorii ale
fotbalului prahovean. In final comisia a propus infiintatrea unei echipe de
fotbal municipale, echipa care in prezentent activeaza in liga a III-a fiind
lider si avand sanse mari de promovare.
In perioada iulie – septembrie am fost ales Presedinte de sedinta, conducand
astfel intalnirile Consiliului Local in acea perioada.

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 sase intalniri cu cetateni in diferite zone ale orasului Ploiesti (VestPiata Aurora, Mitica Apostol, Mihai Bravu, Piata Nord, 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.
Am vizitat Scoala Speciala Nr. 2 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 2007 am fost initiator la un numar de 7 proiecte de
hotarare toate aceste hotarari fiind votate. De asemenea, am avut mai multe
intrebari si interpelari.

CONSILIER MUNICIPAL DRAGHICI COSTICA
RAPORT DE ACTIVITATE
Am revenit in Consiliul Local in data de 31.01.2007, ca membru al Comisiei
pentru protectie sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenesti, petitii si reclamatii.
In aceasta calitate, o retrospectiva analitica evidentiaza o modesta activitate
participativa, in contextul atributiunilor, bazata pe o colaborare decenta cu
executivul, precum si pe dialogul deschis si pertinent cu cetatenii.
Raportul nu va dezvolta preocuparile de rutina, ele fiind mediatizate cu
eleganta si profesionalism de mass-media locala, ci voi insera numai o parte
din initiativele de substanta si anume:
- initierea cu colegii din comisie, a saptesprezece proiecte de hotarare cu
tematica preponderent sociala, votate si finalizate cu competenta de
executiv;
- reluarea si prezentarea in scris MINISTRULUI APARARII NATIONALE
a initiativei de preluare in patrimoniul municipiului, a unei U.M. din Ploiesti
devenita disponibila si transformarea ei in camin pentru batrani, prioritate de
grad zero pentru Ploiesti. Se asteapta raspunsul Ministerului Apararii,
depasit ca termen.
- consilierea a peste cincizeci de persoane care s-au prezentat saptamanal la
audiente, majoritatea problemelor legale fiind solutionate cu concursul
executivului si a altor institutii;
- in dialogul cu parlamentarii prahoveni si inaltele institutii decizionale
nationale am reluat ecuatia determinarii unei cai legale de recuperare de
catre chiriasi a banilor platiti si devalizati de stat, prin cumpararea (Legea nr.
112/1995) a spatiilor din casele nationalizate in care au locuit.
Rezultatul, TACERE SUSPECTA si IGNORANTA din partea infoiatilor
ministeriali si parlamentari, DEZAMAGIRE pentru cei nevolnici, cu banii
furati si folositi insidios de stat.
Speranta moare ultima si de aceea, se asteapta votarea (asa cum am propus)
a unei noi legi care sa restituie banii celor a caror unica culpa e ca au fost
repartizati intr-o casa nationalizata).
- ca interfata intre Consiliul Local si persoanele varstnice, m-am implicat in
activitatile de protectie sociala a acestora (si nu numai) incercand un stenic
pentru multi dintre cei indurerati prin:
- participarea la procurarea unor bunuri alimentare si imbracaminte de stricta
necesitate si distribuirea lor catre cei niciodata indestulati;

- organizarea festivitatilor dedicate zilei internationale a persoanelor de
varsta a treia (spectacole, premieri, etc).
- asigurarea de bilete gratuit la unele spectacole locale;
- dotarea cu birotica, televizoare, radio, jocuri distractive (sah, table, remi
etc) pentru clubul pensionarilor.
Toate acestea si altele, au creat sentimentul sperantei si convingerea ca in
suferinta fiind, nu sunt lasati prada deznadejdii, administratia locala
venindu-le in intampinare.
Activitatea mea desi este punctata si cu unele semnale pozitive, nu ma
magulesc.
Acreditez ideea ca, la pregatirea, capacitatea si experienta manageriala,
trebuia sa ma implic si sa fiu implicat (mi-am declarat disponibilitatile)
profund social si politic in binele cetatenilor care m-au trimis in consiliu.
Incercarile, e drept timide de a ma autoangaja, au avut impact pozitiv asupra
electoratului dar nu si a decizionalilor, simtindu-ma in final mai mult in
afara si nu in teren, desi probabil, aveam facuta incalzirea in mandatul
anterior si puteam contribui la castigarea jocurilor.
Resimt sentimentul de insatisfactie ca in Consiliul Local nu am reusit
statornicirea unui climat de lucru echidistant, angajant si transparent fara
conflicte de interese si implicarea politicului in deciziile administrative.
Reafirm ca ma consider favorizat lucrand intr-un mediu in care bugetul de
informatii l-am obtinut prin dialogul direct in special cu cei in suferinta (sunt
destule cazuri), dar n-am reusit datorita distorsiunilor de comunicare intre
“esaloane”, sa realizez rezonanta consilier-cetatean in favoarea celor care nu
mai stiu de mult ce este bucuria.
Asa se explica prezenta in sedintele Consiliului Local a unor persoane care,
inhibate emotional si cu sechele sufletesti, vin cu speranta exprimata de a
gasi clementa in solutionarea problemelor (personale sau colective) la
nivelul autoritatii si competentei Parlamentului Local.
Din nefericire, traiectoria sperantei lor uneori ramane constant negativa si
dezamagitoare, afectandu-le existenta si imaginea fata de cei alesi sa-i
reprezinte.
Am prezentat pe scurt intr-o exprimare transparenta principalele actiuni si
puncte de vedere privind activitatea desfasurata intr-un an.
Las la latitudinea celor care m-au votat sa coteze cu obiectivitate calitatea si
randamentul.
Nu am nicio indoiala ca gazarii de buna credinta vor depista noi repere prin
care impreuna sa punem in opera programele orasului ce-l dorim european,
virusandu-i pozitiv prin atitudine, cu o gandire optimista si speranta de mai
bine.

Personal ii asigur de tot respectul si consideratia, facandu-i sa simta bucuria
stimei si onoarei ce o merita din plin ca sunt OAMENI salutandu-i cu
gratitudine si multumindu-le pentru decenta in colaborare.

CONSILIER LOCAL DINU CONSTANTIN
RAPORT DE ACTIVITATE 2007
In calitate de consilier local din partea PNL, in Consiliul Local Ploiesti, am
desfasurat urmatoarele activitati :
- Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului
Local Ploiesti.
- Am participat, in calitate de secretar , la sedintele Comisiei Nr. 2 –
valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism,
agricultura si promovarea operatiunii comerciale.
- Comisia si-a tinut sedintele la sala de sedinte a Primariei sau la sala RASP
Ploiesti de 2-3 ori pe luna de obicei miercuri, in functie de sedintele
Consiliului Local.
- Am tinut audiente la sediul Organizatiei Municipale Ploiesti a PNL de
regula in zilele de marti ale fiecarei saptamani.
- Am avut intalniri cu cetatenii din diferite cartiere ale orasului si in special
cu cei din Calea Bucuresti – Pictor Rosenthal –cartier Rafov – Mimiu, cel
putin odata pe luna.
In urma audientelor si a intalnirii cu cetatenii am facut mai multe interpelari
in sedintele Consiliului Local propunand :
- amenajarea unori parcari in spatiul dintre blocuri in zonele Vest – Baraolt,
Nord Strada Cameliei etc.
- Reconditionarea pasajelor subterane de pe Calea Bucuresti si redarea lor in
folosinta pentru fluidizarea traficului pe aceasta artera.
- Convorbiri cu conducerea firmei Timken pe tema construirii unei parcari
pentru salariatii proprii, lasand spatiile de parcare dintre blocurile vecine
pentru locatarii apartamentelor.
- Largirea trotuarului in zona Statia Rompetrol – Statia Petrom, pentru a
compensa spatial ocupat cu pista de biciclete.
- Mutarea statiei de autobuz din fata Bisericii Sfanta Vineri.
- Accelerarea reabilitarii strazii M. Kogalniceanu
- Regandirea zonei din fata portii principale a firmei Timken, in sensul
crearii unui scuar pentru separarea clara a sensurilor de circulatie.
Am fost initiator impreuna cu alti colegi din Consiliul Local, al urmatoarelor
Hotarari de Consiliu :
- Hotarare privind modificarea si completarea HCL al municipiului Ploiesti
Nr. 171 /2006 adoptata in 09.02.2007;

- Hotarare privind constituirea unei comisii speciale pentru verificarea
modului de respectare a clauzelor contractului de asociere intre Consiliul
Local si SC Winmarkt Big S.A., adoptata in 14.03.2007;
- Hotarare privind conferirea post-mortem a titlului de cetatean de onoare al
municipiului Ploiesti profesorului universitar Dr. Liviul Librescu – adoptata
in 19.04.2007 ;
- Hotarare privind modificarea si completarea HCL 2008/29.09.2006 – in
sensul mentinerii pretului local al energiei termice facturate populatiei –
adoptata in 26.04.2007;
- Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza
de contract individual de munca din institutiile de invatamant preuniversitar
de stat din municipiul Ploiesti – adoptata in 21.12.2007 ;
Sunt membru in Comisia de Monitorizare a activitatii RATP Ploiesti –
hotarare adoptata in sedinta ordinara de 30.11.2007;

CONSILIER LOCAL VASILESCU EVELINNE ILEANA
RAPORT DE ACTIVITATE 2007

Consilier Local din iunie 2004 (primul mandat)
Membru in Comisia de specialitate nr. 1 – Buget, finante, control,
administrarea
domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze.
Comisia de specialitate nr. 2 – Valorificarea patrimoniului, servicii catre
populatie, comert, turism, agricultura, promovare operatiuni comerciale.
Co-initiator al urmatoarelor proiecte de hotarare :
- Proiect de hotarare privind stabilirea regimului de detinere a animalelor de
companie si accesul acestora pe unele zone publice.
- Proiect de hotarare privind conferirea, post-mortem, a titlului de cetatean
de onoare al Mun. Ploiesti, prof. univ. dr. Liviu Librescu
- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.
208/29.09.2006 in sensul mentinerii pretului local al energiei termice
facturate populatiei
- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 59/2007 referitor la
facilitatile acordate pensionarilor.
- Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al
municipiului Ploiesti doamnei Elena Bulgaru – planorist si pilot de avioane
si helicoptere.
Pe tot parcursul anului, am participat la sedintele comisiilor de specialitate
nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului local unde am am discutat, analizat si avizat
pozitiv sau negativ proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi legate de
activitatea institutiilor aflate in sfera de interese a comisiei.
De asemenea, am fost implicata si in comisia de monitorizare a contractului
de concesiune a Hipodromului Ploiesti si de monitorizare a derularii
investitiei.
Am participat la toate sedintele de Consiliu, precum si la toate sedintele de
Grup Operativ, constituit conform Regulamentului de functionare al
Consiliului Local.
Program de audiente:

Miercuri
16:00 – 18:00
Sediul P.R.M. Prahova : Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4
Anul trecut, am primit in cadrul programului de audiente mai multe de
sesizari cetatenesti, implicandu-ma activ pentru rezolvarea totala a acestora.

CONSILIER MUNICIPAL GHEORGHE IOAN
RAPORT DE ACTIVITATE

Avand in vedere faptul ca activitatea de consilier a fost foarte scurta in anul
2007, mandatul meu incepand in luna decembrie 2007, participarea la
sedinta ordinara din luna decembrie a Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti a constituit primul contact cu problemele cetatenilor orasului.
Chiar in aceasta sedinta am facut parte, impreuna cu alti colegi consilieri,
din grupul celor care am propus acordarea a cate patru tichete cadou
persoanelor incadrate pe baza de contract individual din institutiile de
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti, cu ocazia sarbatorii
de Craciun.
De asemenea, am participat la luarea altor hotarari ce vin in sprijinul
imbunatatirii conditiilor de viata a cetatenilor municipiului Ploiesti.

CONSILIER MUNICIPAL FLORIN-LUCIAN SICOIE
RAPORT DE ACTIVITATE 2007
Si in anul 2007, subsemnatul Florin-Lucian Sicoie, consilier municipal din
partea Partidului National Liberal in cadrul Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, mi-am desfasurat activitatea atat sub forma
institutionalizata a sedintelor de consiliu si de comisii, cat si prin
participarea la intalniri cu cetatenii si prin analiza activitatii Primariei si a
institutiilor subordonate acesteia.
Personal, in 2007 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 saptamanal, in zilele de luni,
incepand cu ora 1430, la sediul Directiei de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, in prezenta atat a
conducerii si specialistilor din cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, cat 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 atat din partea conducerii si specialistilor din
cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cat 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.
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, mai multe
proiecte de hotarari privind planurile urbanistice de detaliu ale unor
constructii din municipiul Ploiesti. Cu totul, numarul de proiecte de hotarare
la care am fost initiator este de 81;
- 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, impotriva cresterii taxelor si impozitelor locale
in Municipiul Ploiesti;
- 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, in favoarea tuturor hotararilor
pe care le-am considerat ca venind in sprijinul cetatenilor, in favoarea
respectarii proprietatii private, in favoarea acordarii drepturilor sindicale
cuvenite angajatilor Primariei Municipiului Ploiesti;
- in cadrul discutiilor pe marginea proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de
zi a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, am avut mai multe
interventii prin care am cautat sa obtin clarificarea anumitor aspecte,
solicitand Executivului si directorilor institutiilor subordonate Primariei

Municipiului Ploiesti informatii care sa-mi permita sa votez in cunostinta de
cauza;
- am intervenit, in numeroase randuri, in favoarea institutiilor de cultura, atat
in privinta bugetelor acestora, cat si sub aspectul unei bune derulari a
proiectelor culturale aflate in curs.
Prin Hotararea nr. 99/28 aprilie 2006, am fost desemnat ca reprezentant al
Municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii
Comerciale INFRAINVEST PRAHOVA S.A., participand, si in cursul
anului 2007, la toate sedintele convocate.
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 hotarari ale Consiliului Local Ploiesti.

