CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER LOCAL PNG - CD RADU SOCOLEANU
RAPORT DE ACTIVITATE 2008

In baza legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
precum si alte acte normative aflate in vigoare, prezint raportul de activitate pe
anul 2008.
La data de 30 iunie 2008, in urma alegerilor locale 2008 si a HCL nr.184 si 185,
am fost validat in functia de consilier local in Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti.
In baza HCL nr.188/2008 sunt membru al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul CL privind valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert,
turism, agricultura si promovare actiuni comerciale. Ca membru al acestei
comisii am fost co-initiator al HCL nr.221 privind un schimb de terenuri intre
Municipiul Ploiesti si SC PLUS DISCOUNT in vederea realizarii unui
supermarket in cartierul Mihai Bravu.
Co-initiator al proiectului 237, privind acordarea de tichete cadou persoanelor
incadrate pe baza de contract individual de munca in unitatile de invatamint
preuniversitar de stat si crese de pe raza municipiului Ploiesti, cu ocazia zilei de
5 octombrie, “ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR”.
Prin HoCL nr. 243, am fost numit membru in COMISIA LOCALA DE
ORDINE PUBLICA la nivelul P.C PLOIESTI.
- membru in Comitetul de Coordonare al SC APA NOVA.
- HCL nr. 303 - tichete cadou cu ocazia zilei de 1 Decembrie
- HCL nr.325 - tichete cadou cu ocazia zilei de 25 Decembrie.
- HCL nr.337 privind stabilirea modalitatilor de executare a lucrarilor de
reparatii pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, de refacere a
acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane
detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura
utilitati in municipiul Ploiesti.
Prin intrebari si interpelari adresate in Consiliul Local am sesizat problemele
ridicate de cetateni ai municipiului Ploiesti,cum ar fi:
- modul in care a fost organizat si amenajat ,,ORASELUL COPIILOR,, in
locatia PARC HALE CENTRALE, respectarea HCL privind publicitatea
stradala.
Prin Comisia Locala de ordine publica sustin rezolvarea problemei sigurantei in

unitatile de invatamint de pe raza Municipiului Ploiesti.
CONSILIER LOCAL,
RADU SOCOLEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER LOCAL MATEESCU MARIUS
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

Membru al Comisiei:
- Comisia de Urbanism – Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, circulatie rutiera, conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura.
Initiator a 32 Hotarari:
- 15 Hotarari privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- 10 Hotarari privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu;
- 7 Hotarari privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate;
Contributie la elaborarea criteriilor si principiilor de abordare privind strategia
dezvoltarii arhitecturale locale.
Comisia municipala pentru Transport si Siguranta Circulatiei.
Proiectele ordinei de zi au cuprins un numar de 141 puncte ce se refereau la
problematica circulatiei din Municipiul Ploiesti.
Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat
aceea de locuinta.
Initiator a 8 Hotarari:
- Hotararea nr. 207/15.08.2008;
- Hotararea nr. 234/30.09.2008;
- Hotararea nr. 235/30.09.2008;
- Hotararea nr. 237/30.09.2008;
- Hotararea nr. 303/28.11.2008;
- Hotararea nr. 325/19.12.2008;
- Hotararea nr. 334/19.12.2008;

- Hotararea cu privire la repartizarea catre Asociatia Nevazatorilor din Romania
- Filiala Prahova - a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta. (sedinta
din 30.01.2009).
Comisia de contestatie conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
68/2008.
Participarea la elaborarea si definitivarea strategiei de vanzare spatii - cabinete
medicale avand in vedere legislatia in vigoare.
Comisia speciala pentru analizarea situatiilor litigioase generate de aplicarea
legilor proprietatii la unele institutii publice de pe raza Municipiului Ploiesti.
Doua interpelari (referitoare la acordarea de ajutor financiar unor localitati
afectate de inundatii).
CONSILIER LOCAL,
MATEESCU MARIUS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER SIRBU-SIMION GEORGHE
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

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.
1. 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 conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti domnisoarei Alina Alexandra Dumitru, prima medaliata cu aur a
Romaniei la Jocurile Olimpice de vara de la Beijing.
- Hotarare privind ajustarea pretului de producere, transport, si distributie a
energiei termice in Municipiul Ploiesti, livrata de catre S.C Dalkia Termo
Prahova S.R.L.
- Hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti, gimnastei Anamaria Tamarjan , medaliata cu bronz pe echipe la
Jocurile Olimpice de vara la Beijing.
- Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile preuniversitare de stat si crese de pe
raza Municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 5 octombrie (Ziua Mondiala a
profesorilor).
- Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile preuniversitare de stat si crese de pe
raza Municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 1 Decembrie (Ziua Nationala a
Romaniei).
- Hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti de a semna
Actul Aditional la Contractul de concesiune incheiat cu S.C. Dalkia Termo
Prahova S.R.L, privind includerea cotei de imprumut BERD in pretul energiei
termice.
- 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 Sarbatorilor de Iarna.
2. 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 ), 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.
3. 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, configuratia actualului Consiliu 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.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER MUNICIPAL POPOVICI ELISABETA
RAPORT DE ACTIVITATE
2008
Subsemnata Popovici Elisabeta, consilier municipal din partea Partidului Democrat 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, prin analiza activitatii Primariei si a institutiilor subordonate acesteia.
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, ora 14.30 la sediul Directiei de Urbanism si Amenajarea

Teritoriului din cadrul Primariei municipiului Ploiesti in prezenta atat a conducerii si
specialistiilor din cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului cat si a
solicitantiilor de autorizatii de construire am desfasurat urmatoarele activitatii:
- instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societatii comerciale, regii autonome si
institutii publice de interes local ce se afla sub autoritatea Consiliului Local..
- avizarea unor studii strategice, prognoze orientative si programe de organizare si amenajarea
teritoriului
- analizarea si avizarea de studii si documentatii privind protectia si conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura
- avizarea documentatiilor tehnico economice pentru lucrarile de investitii de interes local
- analizeaza, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului Local planurile de oragnizare ,
dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului precum si a masurilor necesare realizarii
acestora.
- solicitarea de informatii atat din partea conducerii si a specialistiilor din cadrul Directiei de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului , cat si a solicitantilor de autorizatii de construire in
vederea respectarii legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor.
In cadrul sedintelor Consiliului Local, am desfasurat urmatoarele activitati:
- am initiat alaturi de colegiii mei din cadrul comisiei de dezvoltare urbanistica realizarea
lucrarilor publice, circulatie rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
- am initiat alaturi de colegii mei 38 de proiecte privind planurile urbanistice de detaliu ale
unor constructii din municipiul Ploiesti
- am votat in mod constant in favoarea acordarii de facilitati la plata taxelor si impozitelor
locale pentru cetatenii cu probleme sociale deosebite, in favoarea tuturotr hotararilor pe care
le-am considerat ca venind in sprijinul cetatenilor, in favoarea respectarii proprietatii private,
precum si in favoarea acordarii drepturilor salariale .
Am acordat la sediul Partidului Democrat Liberal peste 40 de audiente unor cetatenii in cadrul
carora am fost informata despre doleantele acestora intervenind ulterior in favoarea
concretizarii initiativelor cetatenesti sub forma unor hotarari ale Consiliului Local Ploiesti.
CONSILIER LOCAL,
Popovici Elisabeta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Comisia nr. 3 UTILITATI PUBLICE, CALITATEA VIETII SI
PROTECTIA MEDIULUI
CONSILIER LOCAL EPARU ION

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2008

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). In anul 2008 am fost
membru al acestei comisii atat pina la alegerile din iunie cat si dupa alegeri.
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 ai
PSD in Consiliul Local.
1.Activitatea in domeniul legislativ
Din postura de membru al comisiei nr. 3 a C.L.M.P., m-am implicat in
rezolvarea urmatoarelor probleme :
- 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. In cadrul
dezbaterilor am intervenit cu observatii, ori de cate ori am crezut ca interventiile
mele pot lamuri unele aspecte din continutul proiectelor
- Am fost initiator al urmatoarelor proiecte de hotarari:
1.Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti de a
semna Actul Aditional la Contractul de concesiune incheiat cu S.C. Dalkia
Termo Prahova S.R.L. privind includerea cotei de imprumut BERD in pretul
energiei termice –
2.Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.
206/29.12.2004.
3.Hotarare privind aprobarea programului de investitii fond lucrari si a
programului de investitii fond prioritar – obligatii concesionar, pentru anul 2008
in cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare.
4.Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti nr. 308/18.12.2007.
5.Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
de pe raza municipiului Ploiesti.
6.Hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti domnisoarei Alina Alexandra Dumitru, prima medaliata cu aur a
Romaniei la Jocurile Olimpice de vara de la Beijing.
7.Hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti gimnastei Anamaria Tamarjan, medaliata cu bronz pe echipe la Jocurile
Olimpice de vara de la Beijing.

8.Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile preuniversitare de stat si crese de pe
raza municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 5 octombrie - Ziua Mondiala a
profesorilor.
9.Hotarare privind acordarea de tichete cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile preuniversitare de stat si crese de pe
raza municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 5 octombrie - Ziua Mondiala a
profesorilor.
10.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 1 decembrie – „ Ziua
Nationala a Romaniei”.
2.Activitatea administrativa
Aceasta activitate face si ea parte integranta din ceea ce ar putea sa se numeasca
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 ), 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
C.L.
- 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.)
- 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;
3.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;

- 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;
4.Neimpliniri si sperante
In rapoartele mele anterioare remarcam unele neimpliniri si imi exprimam
speranta ca activitatea in Consiliul Local se va imbunatati substantial. Din
nefericire, am constatat, dupa alegerile din iunie 2008, ca schimbarea raportului
de forte din consiliu ( in favoarea majoritatii de dreaptaPDL+PNL+PNDC+PNG) nu a modificat sub nici o forma modalitatea de
rezolvare a problemelor specifice. Mai mult decat atat, in perioada care a trecut
de la instalarea noului primar, se constata o diminuare a activitatilor, principala
preocupare a executivului, sprijinit de majoritatea din consiliu, fiind aceea de a
schimba directorii diverselor directii din primarie. Se constata o oarecare
superficialitate 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 reparatiilor in scoli, etc.) asa incat consider
ca va fi de datoria noastra, a consilierilor PSD, de a atentiona permanent
executivul asupra modului in care se desfasoara activitatile ce tin de
administratia locala. O a doua remarca pe care tin sa o fac se refera la faptul ca
discutiile in plenul Consiliului sunt monopolizate de doar cativa consilieri cu
experienta in aceasta munca. Acesta este un semn ca experienta conteaza si in
aceasta activitate destul de mult, dar, in egala masura, poate fi o dovada a
politizarii actului de decizie la nivelul Consiliului, precum si o dovada a lipsei
de interes a unora din consilierii alesi pentru problemele comunitatii.
Din experienta pe care am capatat-o ca si candidat la alegerile parlamentare in
unul din colegiile din Ploiesti, am inteles ca, pana la urma, responsabilizarea
consilierului prin alegerea sa direct, uninominal, ar putea sa fie solutia la
multiplele probleme de functionare a consiliului.

CONSILIER LOCAL,
Prof.dr.ing. ION EPARU.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER LOCAL CALOTA EMIL
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

Am calitatea de consilier in Consiliul local al municipiului Ploiesti ca rezultat al
alegerilor locale din mai 2008. Reprezint Partidul Social Democrat 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 a inceput de la 01.07.2008, odata cu activitatea
legislativului ploiestean. Ea s-a desfasurat pe doua planuri : pe de o parte, in
Comisia de specialitate si in plenul Consiliului local si pe de alta parte, in relatie
directa cu cetatenii in audiente si intilniri cetatenesti, precum si
prin corespondenta. Preocuparea mea privind respectarea programelor de buna
administrare a orasului si a legalitatii s-a concretizat in initierea colectiva de
proiecte de hotariri ele Consiliului local si in adoptarea lor, dar si in votul
de respingere a unor proiecte de hotariri inoportune si contrare intereselor
majoritatii ploiestenilor. Exemplific cu Hotararea Consiliului local
recent adoptata de marire a pretului local al caldurii (pe care il platesc direct
cetatenii), inainte de fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2009 si
implicit ,inainte de cunoasterea resurselor financiare pentru sustinerea
diferentelor de pret.
Din activitatea pe anul 2008, constat urmatoarele aspecte care privesc buna
guvernare locala, asa cum este definita de Carta europeana a autonomiei locale
si de Acquis-ul comunitar, aspecte care pot influenta negativ viata orasului si
performanta administratiei:
- lipsa continuitatii pentru programele de dezvoltare a infrastructurii, aprobate
anterior prin hotariri ale Consiliului local, privind mobilitatea,canalizarea,
drumuri,etc.
- politizarea executivului administratiei locale, in detrimentul profesionalizarii si
performantei acestuia, utilizindu-se in locul evaluarii si analizelor manageriale,
mijloace abuzive de epurare politica.
- management defectuos al resurselor financiare disponibile pe anul 2008, in
conditiile crizei financiare care va afecta dramatic urmatorii ani.
- absenta dezbaterilor publice pentru prioritatile perioadei 2009-2010, perioada
critica pentru Ploiesti si Romania. Mediul academic, "advisory board"-ul
marilor companii, consiliul de onoare al municipiului pot ajuta la setarea
prioritatilir si solutiilor.
CONSILIER LOCAL,
CALOTA EMIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER MUNICIPAL TINCU MARIN
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

In perioada anului 2008, activitatea mea s-a concretizat in :
- Participarea la sedintele Consiliului Local
- Participarea la sedintele Comisiei nr. 5 din care fac parte in calitate de
membru.
- Participarea la sedintele Comisiei nr. 6 din care fac parte in calitate de
membru.
- Acordarea de audiente cetatenilor municipiului Ploiesti, la sediul Partidului
Democrat Liberal, in ziua de marti, orele 18,00 – 19,00. In cadrul audientelor pe
care le-am tinut, am discutat cu cetatenii care mi-au solicitat sprijinul, probleme
de natura sociala, pe care am reusit in parte sa le rezolv.
Participarea la elaborarea urmatoarelor hotarari :
- Hotararea nr. 207/15.08.2008, privind conferirea Titlului de Cetatean de
Onoare al Municipiului Ploiesti domnisoarei Alina Alexandra Dumitru, prima
medaliata cu aur a Romaniei la Jocurile Olimpice de vara, de la Beijing.
Horararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru.
- Hotararea nr. 222/15.08.2008, privind initierea procedurii de aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/2008. Hotararea a fost
adoptata cu un numar de 20 voturi pentru.
- Hotararea nr. 234/30.09.2008, privind conferirea Titlului de cetatean de
onoare al Municipiului Ploiesti, gimnastei Anamaria Tamarjan, medaliata cu
bronz pe echipe la Jocurile Olimpice de vara de la Beijing. Hotararea a fost
adoptata cu un numar de 26 voturi pentru.
- Hotararea nr. 237/30.09.2008, privind acordarea de tichete cadou persoanelor
incadrate pe baza de contract individual de munca, din unitatile preuniversitare
de stat si crese de pe raza municipiului Ploiesti, cu ocazia Zilei Mondiale a
Profesorilor. Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru.
- Hotararea nr. 303/28.11.2008, 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
1 Decembrie – “Ziua Nationala a Romaniei”. Hotararea a fost adoptata cu un
numar de 26 voturi pentru.
- Hotararea nr. 325/19.12.2008, 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
sarbatorilor de iarna. Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi pentru, un vot
impotriva, si 4 abtineri.

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
CONSTANTIN POPA
Consilier Municipal
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008
Debutul activitatii mele in Consiliul Municipal Ploiesti il constituie sedinta
extraordinara din 30 iunie 2008 in care prin Hotararea 183 au fost validate
mandatele
consilierilor alesi la data de 1 iunie 2008 iar prin Hotararea 184 a fost declarat ca
legal constituit Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.
In perioada 30.iunie -31 decembrie 2008 activitatea mea de consilier cuprinde:
• participarea la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti.
• participarea la toate sedintele comisiei nr.1-Buget, finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze .
• participarea la toate sedintele comisiei nr.2 Valorificarea patrimoniului,
servicii
catre populatie, comert, turism, agricultura si promovare operatiuni
comerciale .
• participarea la dezbaterea publica privind siguranta cetatenului.
• urmarirea stadiului lucrarilor privind reabilitarea unor institutii de invatamant
si
participarea la receptia acestora.
• participarea la sedintele lunare ale Comitetului de Coordonare a Societatii Apa
Nova
Ploiesti.
• inalniri si dezbateri cu cetatenii Ploiestiului pe teme administrative de interes
local.
• initierea impreuna cu alti colegi consilieri a 39 de Hotarari pe teme de buget
finante si patrimoniu.
Doresc s-a subliniez faptul ca atat in sedintele de consiliu cat si in cele de
comisii
am incercat sa -mi formulez opiniile fata de continutul proiectelor in principal
prin prisma necesitatii si utilitatii acestora in domeniul administrativ si mai putin
pe baza unor considerente politice.
In cadrul dezbaterilor am intervenit cu observatii ori de cate ori am considerat ca
acestea pot aduce o imbunatatire a proiectelor de hotarari. Nu am avut nici o
retinere in a-mi exprima punctul de vedere dar in acelasi timp am ascultat cu
atentie si punctele de vedere a colegilor consilieri.
Din cele 182 de Hotarari adoptate de Consilul Local in perioada 30 iunie 2008 –
31

decembrie 2008 am votat impotriva sau m-am abtinut la un numar de 11
proiecte de hotarari, considerand ca cel putin prin continutul unui articol nu s-a
respectat echidistanta intre toti cetatenii Municipiului Ploiesti sau repartizarea
banului public s-a facut fara o justificare temeinica.

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
CONSILIER DUMITRU MIHAELA CARMEN
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

In calitate de consilier local, pe parcursul anului 2008, am desfasurat
urmatoarele activitati :

Conducerea sedintelor Comisiei nr. 4

de organizare si dezvoltare
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, circulatie rutiera,
conservarea
monumentelor
istorice
si
de
arhitectura,

desfasurate saptamanal, in fiecare zi de luni, de la ora 14.30, la

sediul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, in calitate de
presedinte al comisiei.
Demararea procedurilor de atragere de fonduri pentru dezvoltarea
Gradinii Zoologice din cadrul Parcului ,,Constantin Stere’’, in
colaborare cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, subiect
discutat in cadrul dezbaterii publice din august 2008.
Participarea la activitati socio-culturale cu ocazia unor sarbatori
nationale sau evenimente locale ;
 Asigurarea rezolvarii problemelor ridicate de cetateni prin petitii,
reclamatii si audiente, in termenul stabilit de lege; in acest sens, am
inregistrat un numar de :
- 47 petitii
- 6 audiente /54 persoane
 Iniţierea urmatoarelor hotărâri de Consiliu Local :
NR. H.C.L./DATA
35/12.02.2008

DENUMIRE
Hotarare

privind

modificarea

si

40/28.02.2008

69/20.03.2008

completarea Hotararii Consiliului Local
nr. 206/29.12.2004.
Hotarare privind infiintarea sectiei de
gimnastica ritmica in cadrul Clubului
Sportiv Municipal Ploiesti.
Hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
nr. 308/18.12.2007.

70/28.03.2008
Hotarare privind schimbarea denumirii
strazii Cooperatiei in strada ,,Jurnalist
Gabi Dobre”.
126/24.04.2008

200/24.07.2008

201/24.07.2008

Hotarare rivind acordarea de tichete
cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca in unitatile
de invatamant preuniversitar de stat de pe
raza municipiului Ploiesti.
Hotarare
privind
modificarea
organigramei si a statului de functii
pentru Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti.
Hotarare privind transformarea unor
posturi ocupate de angajati care au
absolvit studii superioare in cursul anului
2008 din cadrul Administratiei Parcului
Memorial ’’Constantin Stere” Ploiesti.

207/15.08.2008

208/15.08.2008

212/15.08.2008

219/15.08.2008

220/15.08.2008

225/15.08.2008

227/15.08.2008

229/15.08.2008

234/30.09.2008

Hotarare privind conferirea titlului de
Cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti domnisoarei Alina Alexandra
Dumitru, prima medaliata cu aur a
Romaniei la Jocurile Olimpice de vara de
la Beijing.
Hotararea privind schimbarea denumirii
Liceului Pedagogic Ploiesti in Liceul
Pedagogic ’’Jean Monnet’’Ploiesti.
Hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului Local nr. 53/2007 –
Regulamentul
de
Organizare
si
Functionare al Administratiei Domeniului
Public si Privat Ploiesti.

Hotarare privind numirea reprezentantilor
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
in Consiliile etice din cadrul spitalelor
publice.
Hotarare privind numirea reprezentantilor
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
in Consiliile Consultative ale unitatilor
sanitare de interes local.
Hotarare referitor la modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local
nr. 245/2006 privind aprobarea masurilor
pentru punerea in aplicare a Programului
national de sprijinire a construirii de
locuinte proprietate personala.
Hotarare privind aprobarea
documentatiilor si a indicatorilor tehnicoeconomici a unor obiective de investitii
noi modernizare strazi in municipiul
Ploiesti.
Hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat a unor bunuri
componente a statiei de tratare si epurare
a apelor uzate in vederea casarii.
Hotarare privind Conferirea Titlului de
cetatean de Onoare al Municipiului
Ploiesti gimnastei Anamaria Tamarjan,

237/30.09.2008

251/30.09.2008

252/30.09.2008

253/30.09.2008

254/30.09.2008

255/30.09.2008

256/30.09.2008

medaliata cu bronz pe echipe la Jocurile
Olimpice de vara de la Beijing.
Hotarare privind acordarea de tichete
cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile
preuniversitare de stat si crese de pe raza
Municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 5
octombrie, Ziua Mondiala a profesorilor.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Ridicare restrictie
temporarade construire in vederea
amplasariiunui seiu de birouri si depozit
materiale de constructii’’, str. Strandului,
nr. 190, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Extindere Complex
Comercial Nord – Etapa II – Spatii
Cazare S P M 9E’’, str. Sos. Nordului, nr.
1 Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Integrare in sit urban
protejat si modificare coeficienti
urbanistici pentru costruire cladire birouri
3S P 3E M’’, str. Anul 1907, nr. 2,
Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici si schimbare destinatie
functionala din zona industrie nepoluanta
in zona industrie nepoluanta , comert,
locuinta’’, str. Gageni, nr. 88A, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’Ridicare restrictie de
construire pana la elaborare documentatie
de urbanism si modificare indicatori
urbanistici in vederea construirii unui
service auto, depozit piese auto, sediu
birouri si grupuri sanitare, vestiare,
cabina poarta, imprejmuire, alei pietonale
carosabile, parcare”, str. Drumul Serii, nr.
58, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului

257/30.09.2008

258/31.10.2007

259/30.09.2008

260/30.09.2008

261/30.09.2008

262/30.09.2008

263/30.09.2008

Urbanistic Zonal ‚’Modificare indicatori
urbanistici in vederea construirii de
locuinte colective si birouri’’, str. Mos
Ion Roata, nr. 22-24, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici in vederea construirii unei
locuinte colective D P 4E M partial’’, str.
Veronica Micle, nr. 23, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ‘’Modificare
indicatori urbanistici
(P.O.T) pentru
extindere si supraetajare locuinta’’, str.
Cezar Bolliac, nr. 37, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ’’Ridicare restrictie
de construire pana la elaborare
documentatie de urbanism PUD/PUZ in
vederea construirii unui atelier de
proiectare in regim P 1E M, imprejmuire
teren, parcare subterana, bransamente
utilitati’’, str. Rudului, nr. 14A, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ’’Modificare
indicatori urbanistici (P.O.T) in vederea
construirii unei locuinte D P 1E,
imprejmuire’’, str. Constantin Stere, nr. 8,
Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ’’Modificare
indicatori urbanistici (P.O.T) in vederea
desfiintarii partiale de locuinta P,
extindere in regim P 1E M’’, str. Dimitrie
Bolintineanu, nr. 2, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Extindere constructie
P si P 4E, extindere etaj 3 si 4, inchidere
terasa, imprejmuire’’, str. Strandului, nr.
61, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici
in
vederea
extinderii
constructiei cu ascensor’’, str. Fratiei, nr.

264/30.09.2008

265/30.09.2008

266/30.09.2008

303/28.11.2008

1, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ‘’ridicare restrictie
de construire pana la elaborare
documentatie de urbanism PUD/PUZ
pentru consolidarre, mansardare si
reamenajare imobil’’, str. Democratiei,
nr. 33, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ‘’spalatorie auto,
bar de zi, platforme betonate’’, B-dul
Bucuresti, nr. 62, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici (P.O.T. si C.U.T) aprobati prin
Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr.
191/2007 pentru supraetajare
showroom’’, str. Strandului, nr. 150,
Ploiesti.
Hotarare privind acordarea de tichete
cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile
preuniversitare de stat si crese de pe raza
Municipiului Ploiesti cu ocazia zilei de 1
decembrie – ’’Ziua Nationala a
Romaniei’’.

325/19.12.2008

338/19.12.2008

344/19.12.2008

345/19.12.2008

346/19.12.2008

Hotarare privind acordarea de tichete
cadou persoanelor incadrate pe baza de
contract individual de munca din unitatile
preuniversitare de stat si crese de pe raza
Municipiului
Ploiesti
cu
ocazia
Sarbatorilor de Iarna.
Hotarare privind cooperarea Municipiului
Ploieşti cu Fundaţia pentru protecţia
animalelor Vier Pfoten Romania în
vederea
derulării
Proiectului
de
sterilizare, deparazitare, vaccinare antirabică, identificare şi înregistrare a
câinilor fără stăpân pe raza municipiului
Ploieşti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – ‘’Schimbare destinatie
functionala teren din zona culturi agricole
si retele tehnico-edilitare in zona unitati
industriale si de depozitare
pentru
construire 10 hale industriale 1D, str.
Mihai Bravu T20, P A293/31, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ‚’’Modificare
indicatori urbanistici (P.O.T.) pentru
desfiintare locuinta si construire locuinta
P1 E 1D, str. Vrancei, nr. 18, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici pentru construire Centru
Crestin
baptist
ELIM
–
Sediu
administrativ 1D, Piata Victoriei, nr. 1,
Ploiesti.

347/19.12.2008

348/19.12.2008

349/19.12.2008

350/19.12.2008

351/19.12.2008

Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu 1C ‚’Ridicare
restrictie de construire pana la elaborare
P.U.D/P.U.Z. pentru extindere spatii
comerciale, Piata Victoriei, nr. 1, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal - Ridicare restrictie de
construire pana la elaborare documentatie
de urbanism PUD/PUZ in vederea
desfiintarii unui corp C, extinderii si
supraetajarii corp C si construire
spalatorie auto 1D, strada Marasesti, nr.
61.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ‚’’Modificare indicatori
urbanistici pentru construire imobil S P
2E-5E cu o zona de S P 2E 1D str. Carol
Davila, nr. 24, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – Schimbare functiune
construire hala, spatii administrative,
anexa, bransamente utilitati, imprejmuire,
parcaje, alei pietonale, str. Stradnului, nr.
160, Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu – Ridicare restrictie
de construire pana la eliborarea
documentatiei de urbanism P.U.D./P.U.Z.
si modificare indicator urbanistic (P.O.T.)
pentru desfiintare constructie C2,
extindere constructie C1, imprejmuire,
racord canalizare 1D, str. Democratiei, nr.
24.

352/19.12.2008

353/19.12.2008

354/19.12.20008

355/19.12.2008

356/19.12.2008

Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu – Ridicare restrictie
de construire pana la eliborarea
documentatiei de urbanism P.U.D./P.U.Z.
pentru schimbare de destinatie din
locuinta in imobil de inchiriat in regim
hotelier 14D, str. Gradinari, nr. 3.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – Modificare indicatori
urbanistici in vederea construirii de
locuinta colectiva (var. I – P 3E, var. II P
4E 1D, str. Aprodul Purice, nr. 44.
Hotarare privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu - ’’Modificare
indicatori de urbanism (P.O.T.) pentru
extindere restaurant existent, vestiare,
magazii parter, cu locuinta la etaj, str.
Sinaii, nr. 8.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor
urbanistici
in
zona
intersectiei strazilor Tribunei si Eroilor
din Ploiesti- zona denumita pentru
evidenta Eroilor.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor
urbanistici
in
zona
intersectiei strazilor Alexandru Vlahuta
si Mihai Bravu din Ploiesti- zona
denumita pentru evidenta Mihai Bravu.

357/19.12.2008

358/19.12.2008

359/19.12.2008

360/19.12.2008

361/19.12.2008

Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor
urbanistici
in
zona
intersectiei strazilor Marasesti, Eroilor si
Torcatori din Ploiesti- zona denumita
pentru evidenta Eroilor.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor urbanistici pe strada
Republicii, nr. 194 D, din Ploiesti - zona
denumita pentru evidenta ,,Albert 1’’.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor urbanistici in zona Centura
de Vest, str. Marasesti din Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor urbanistici in zonaRepublicii
Nord, cartier Albert, tarlaua 2, parcela
4/1, loturile1,2,3 si 4 din Ploiesti.
Hotarare privind aprobarea Avizului
Prealabil
de
Oportunitate
pentru
intocmire PUZ in scopul modificarii
indicatorilor
urbanistici
in
zona
intersectiei strazilor Paris si Stefan
Greceanu din Ploiesti.

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
CONSILIER LOCAL SAVA VALENTIN
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008
Subsemnatul Sava Valentin, consilier al Consiliului Local al municipiului Ploiesti,
reprezentant al PD-L Ploiesti, va prezint, in rezumat, raportul de activitate pe anul 2008:
- Am participat la toate sedintele de C.L. al municipiului Ploiesti, ordinare sau extraordinare,
incepand cu data depunerii juramantului;
- Am participat la toate sedintele comisiei nr.3, de utilitati publice, a C.L. a municipiului
Ploiesti, in care am analizat probleme legate de SC APA NOVA SRL Ploiesti, SC VEOLIA
SRL Ploiesti, SC DALKIA Termo Prahova SRL;
- Am analizat si avizat proiectele de HCL care au necesitat viza comisiei nr. 3 a C.L. Ploiesti;
- Am initiat, cu colegii din C.L., urmatoarele HCL 207/15.08.2008, 232/23.09.2008,
234/30.09.2008, 303/28.11.2008, 311/11.12.2008, 325/19.12.2008 si 328/19.12.2008;
- Am participat la intalniri festive sau comemorative organizate de Primaria municipiului
Ploiesti;
- Am participat la intalniri cu cetateni din colegiul NORD-CENTRU, in care am prezentat
actiunile intreprinse cat si cele viitoare ale C.L. Ploiesti privind ridicarea nivelului de trai al
cetatenilor, imbunatatirea conditiilor de viata, a curateniei si sigurantei locuitorilor din
municipiul Ploiesti;
- Am participat activ cu Consiliul de coordonare al SC APA NOVA SRL Ploiesti la toate
intalnirile lunare, in care s-au analizat si avizat lucrarile pentru apa si canal din municipiul
Ploiesti;
- Am analizat si informat asupra problemelor deosebite cu care se confrunta conducerile de la
Liceul V.Edeleanu, Scoala nr. 15, Scoala nr. 19 si Gradinita nr.11. din Ploiesti.

CONSILIER LOCAL,
SAVA VALENTIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER MUNICIPAL FLORIN - LUCIAN SICOIE
RAPORT DE ACTIVITATE
2008

Si in anul 2008, 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 2008 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.
Dupa alegerile locale din iunie 2008, am fost desemnat ca membru in Comisia
pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat 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 vanzarea 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 hotarari privind planurile urbanistice zonale sau de detaliu ale unor
constructii din municipiul Ploiesti;
- 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 numeroase
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
2008, la toate sedintele convocate, pana la dizolvarea societatii.
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.
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In baza legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
prezint raportul de activitate pe perioada iunie-decembrie 2008.
Prin Hot.C.L.nr.184si185 din 30 iunie 2008 ca urmare a scrutinului din 1 iunie
2008, am fost validat in functia de consilier local in CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI PLOIESTI.
In baza H.C.L. 188/2008 sunt membru in Comisia pentru invatamant, sanatate,
stiinta, cultura, culte, tineret si sport.
Ca membru al acestei comisii, care s-a intrunit deseori saptamanal, am analizat,
impreuna cu ceilalti colegi, spre a fi aviazate, proiectele de hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2008:
- Casei de Cultura a Municipiului Ploiesti “I.L.Caragiale “ Hot.193;
- Clubului Sportiv Municipal Ploiesti (C.S.M.) Hot.194;
- Administratiei Parcului Memorial”Constantin Stere”-Hot.195;
De asemenea, s-au analizat in cadrul acestei comisii proiectele de hotarare
privind:
- Regulamentul de Organizare si Functionare a C.S.M.Ploiesti -Hot.203;
- Schimbarea denumirii Liceului Pedagocic Ploiesti in Liceul Pedagocic “Jean
Monnet” Ploiesti –Hot 208;
-Organigrama si Regulamentul de Functionare a Filarmonicii “Paul
Constantinescu” Ploiesti –Hot.210;
- Numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in
Comisiile Consultative ale unitatilor sanitare de interes local-Hot.220;
- 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-Hot.237;
- Organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare
apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
Municipiului Ploiesti-Hot.239;
- Aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de stat pentru
construirea unei locuinte proprietate personala-Hot.306;
- Stabilirea destinatiei de locuinte de necesitate pentru un numar de 6
containere/module-Hot.363;
In perioada iulie-octombrie 2008 am vizitat, personal, mai multe unitati de
invatamant din Municipiul Ploiesti, unde se desfasurau lucrari de reparatii si
renovare, constatand cu aceasta ocazie unele nereguli pe care le-a facut
executantul:

- lucrari de reparatii la tavane si pereti fara a fi protejate pardoselile deja finisate
si mobilierul claselor;
- lucrari de termoizolatii,fara imprejmuirea zonelor de lucru si fara protejarea
spatiilor verzi;
- fixarea glafurilor din tabla zincata pe tamplaria termoizolanta,contrar
prescriptiilor tehnice;
- placarea cu lambriu peste tencuiala degradata, cazuta, fara a se executa
reparatiile de zidarie necesare;
- depozitarea in conditii precare a diferitelor materiale (saci cu adeziv, ferestre,
schele, lemnarie) in salile de clasa deja amenajate;
- montarea fara proiect, avizat ISCIR si fara proiect gaze, avizat DISTRIGAZ a
unor centrale termice, care nu au documente de identificare a producatorului,
seria si anul de fabricatie a aparatului (LIVRETUL APARATULUI) si nici
RAPORT DE VERIFICARE a intregii instalatii;
- dimensiunile si configuratia noilor ferestre au fost gresit calculate;
- montarea unor usi interioare (laborator-Sc.Gen.”Elena Doamna”) fara existenta
unei grinzi de protectie;
- inlocuirea jgheaburilor pe tot perimetrul acoperisului fara burlane coborate la
nivelul solului, lasate doar guri de evacuare la 5-6m inaltime;
- lucrari instalatie incalzire- inlocuirea doar a caloriferelor vechi, nu si a tevilor
si robinetilor;
- lucrari de revizie la instalatia electrica-inlocuirea corpurilor de iluminat si a
tablourilor de comanda, nu si a conductorilor.
Inexistenta unui grafic de lucrari, clauze clare prevazute in contract privind
termenele de predare-primire, corelarea lucrarilor executate la fatada cladirilor
cu cele din interior, inexistenta unor rapoarte periodice de activitate,
neefectuarea unui control specializat permanent in toate etapele lucrarilor, toate
acestea au dus la crearea neregulilor prezentate in acest raport, nereguli
remediate in mare parte.
Unitatile de invatamant din Municipiul Ploiesti, vizitate in perioada iulieoctombrie, in timpul derularii lucrarilor de revizii si reparatii sunt:
Sc.Gen. nr.7- “ Candiano Popescu”;
Sc.Gen.nr.10-“George Cosbuc”;
Sc.Gen.”I.A.Bassarabescu”;
Sc.Gen.nr.4-“Elena Doamna”;
Sc.Gen.nr.21-“Sfanta Vineri”;
Sc. Gen.nr.16-“Anton Pann”;
Grup Scolar Industrial ”Toma N. Socolescu”;
Grup Scolar Industrial Energetic;
Sc.Gen.nr.25-“Henri Berthelot”;
Sc.Gen.”Andrei Muresanu”;
Liceul de Arta;
Colegiul Economic”Virgil Madgearu”;

-

Sc. Gen.” Nicolae Simache” ;
Liceul Pedagogic-“Jean Monnet” ;
Sc. Gen. “ Enachita Vacarescu”;
Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”;
Sc.Gen.”Nicolae Balcescu”;
Colegiul”Spiru Haret”;
Grup Scolar Industrial “1Mai”
Sc. Gen.”Grigore Moisil”;
Sc. Gen. Nr.13 ;Sc.Gen. Radu Stanian;
Sc. Gen. Nicolae Titulescu ;
Sc. Gen. Rares Voda ;
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