CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSILIER NEAGU DANIEL PUIU
RAPORT DE ACTIVITATE
2010
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 de Dezvoltare Urbanistica din ianuarie 2010.
In cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica, ale carei sedinte se desfasoara saptamânal, in
zilele de luni, incepând cu ora 1430, la sediul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din
cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, in prezenta atât a conducerii si specialistilor din cadrul
Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cât si a solicitantilor de autorizatii de
constructie, am desfasurat urmatoarele activitati:
– avizarea unor studii, strategii, prognoze orientative si programe de organizare si amenajare
a teritoriului, in particular in privinta publicitatii stradale si a solutiilor arhitecturale in
privinta extinderii constructiilor existente la parterele blocurilor situate pe principalele artere
de circulatie si in celelalte zone;
– instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societati comerciale, regii autonome
si institutii publice de interes local ce se afla sub autoritatea Consiliului Local;
– analizarea, avizarea si propunerea spre aprobare Consiliului Local a planurilor de
organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, precum si a masurilor
necesare realizarii acestora;
– avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local;
– analizarea si avizarea de studii si documentatii privind protectia si conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura;
– solicitarea de informatii atât din partea conducerii si specialistilor din cadrul Directiei de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cât si a solicitantilor de autorizatii de constructie in
vederea respectarii legislatiei din domeniul constructiilor.
Am incercat sa-mi formulez opiniile fata de continutul proiectelor, mai ales prin prisma
necesitatii si utilitatii acestora si mai putin pe baza unor considerente politice;
Am participat la toate sedintele ordinare ale Consiliului Local (precum si la toate sedintele
extraordinare).
In cadrul sedintelor Consiliului Local, am desfasurat urmatoarele activitati:
– am initiat, alaturi de colegii mei din cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistica,
urmatoarele proiecte de hotarâri privind planurile urbanistice zonale sau de
detaliu ale unor constructii din municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie de construire
pana la elaborare PUD/PUZ pentru construire locuinta individuala, nr. 154A, tarla 65, parcela
8/12- lot2", B-dul Republicii nr. 154A, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare zona functionala din zona
locuinte in zona de institutii si servicii", str. Drumul Serii nr.88, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare reglementari urbanistice",
str. Tazlau nr. 39, Ploiesti .
-Hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 157/31.08.2005 de aprobare a Planului
Urbanistic de Detaliu "Lotizare Cartier Tineret - Ghighiului", str.Ghighiului, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie de construire
pana la elaborare documentatie de urbanism tip P.U.D./P.U.Z. pentru schimbare destinatie din
spatii depozitare in complex (restaurant, bar, sala fitnnes), extindere complex si terasa acoperita,
recompartimentare hotel" str. Strandului nr.53, Ploiesti .
-Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 143/2005 de aprobare a
Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti .

-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici si
retragere fata de ax Bd. Republicii pentru amplasare imobil locuinte colective S P 3 4 retras,
piscina, garaje", Bdul Republicii nr.214, Ploiesti
-Hotarare privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie de construire pentru
recompartimentare si transformare pod în mansarda, extindere si schimbare destinatie din
locuinta in hotel 3*", Bulevardul Republicii nr. 166, Ploiesti .
-Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 184/2007 privind aprobarea
Planului
Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto, magazin prezentare-desfacere", str. Lobacevski nr. 6,
Ploiesti, in conformitate cu Avizul CTATU nr. 595/03.07.2007 .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie temporara de
construire pana la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru amplasare instalatie de distributie gaze
petroliere lichefiate la autovehicule cu instalatie monobloc tip skid", str. Gh.Gr. Cantacuzino
nr.199, Ploiesti .
- Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ridicare restrictie de construire pana la
elaborare documentatie de urbanism P.U.D./P.U.Z., modificare coeficient de utilizare a terenului
(C.U.T.) si modificare retragere minima obligatorie fata de axul str. Andrei Muresanu", str.
Andrei Muresanu nr. 37, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restrictie temporara pentru
construire sala evenimente", Bdul Republicii nr.154, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinatie teren cu
functiunea retele tehnico-edilitare in zona de institutii si servicii, in vederea construirii unui
spatiu de expunere auto, imprejmuiri, utilitati", str. Industriei nr.1D, Ploiesti .
-Hotarare privind atribuirea de denumire de stada "Intrarea Borangic" .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Schimbare destinatie din zona Institutii
si servicii in zona mixta Institutii si servicii/Industrie nepoluanta», DN 72, Ploiesti - Targoviste
Km 8, incinta Parc Industrial Ploiesti
-Hotarare privind infiintarea unei comisii de analiza a prestatiei operatorului de salubritate din
municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu â01CConstruire Policlinica si
Minimaternitate P 3Eâ01D, str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 43, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal â01CSchimbare destinatie teren cu
functiunea retele tehnico-edilitare in zona de locuinte in vederea construirii unei locuinte P 1,
anexe, imprejmuiri, utilitatiâ01D, str. Moara Noua nr. 6, PA 412/1, Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal â01CSchimbare destinatie din zona
industriala in comert si serviciiâ01D, str. Targovistei nr. 2, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu â01CConstruire imobil locuinte D P
2Eâ01D, str. Sondelor nr. 58, Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ridicare restrictie de construire si
schimbarea destinatiei functionale din zona mixta Is/Im, in zona pentru institutii si servicii in
vederea construirii unui ansamblu comercial, Hipermarket si Galerii Comercialeâ01D B-dul
Republicii nr.138, Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal â01DConsolidare, Mansardare si
Extindere Sala Sporturilor Olimpia si Amenajare Pista de Alergari Amatori in Parcul Tineretului
Ploiestiâ01D Ploiesti.
-Hotarare privind atribuirea denumirii â01CPiata Profesor Arhitect Toma T. Socolescuâ01D
pentru parcul amplasat in fata Halelor Centrale .
-Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 205/2008 referitoare la constituirea
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu â01CRidicare interdictie temporara de
construire pentru amplasare imobil locuinte Sp D 5 6 retrasâ01D Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 26,
Ploiesti.

-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire imobil de locuinte colective
si spatii comerciale S P 4E E5 retras" Str. Gageni nr. 3, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinatie teren din zona
culturi agricole si retele tehnico-edilitare in zona unitati industriale, de depozitare si servicii
IDSâ01D,
Str. Mihai Bravu nr. 343, Ploiesti
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cartierul Mitica Apostolâ01D
Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Consolidare, modificare acoperis si
extindere locuinta existenta parter", str. Ghimpati nr. 1A, Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire SKID-GPL cu
respectarea retragerii din axul strazii Marasesti" str.Marasesti nr. 316, Ploiesti" .
-Hotarare privind reglementarea comercializarii plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope, in municipiul Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal â01ERidicare restrictie de construire si
schimbare destinatie din parcari orasenesti in zona mixta: institutii, servicii si locuinteâ01D, str.
Gh. Gr. Cantacuzino nr. 100 Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu â01EConstruire Piata Agroalimentara
- Anexa la Piata Centralaâ01D, str. Decebal nr. 4, Ploiesti.
Activitatea administrativa
- Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbatori;
- Am vizitat toate cartierele orasului ( dar cu precadere cartierul Sud), unde am discutat cu
cetatenii asupra problemelor din zona.Acolo unde a fost posibil am ajutat la rezolvarea imediata a
problemelor, iar acolo unde acest lucru nu a fost posibil am transmis problemele factorilor de
raspundere;
- Am acordat audiente pentru cetatenii din municipiu;
- Sunt membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal, unde impreuna cu ceilalti
colegi am initiat hotarari privind imbunatatirea activitatii in toate domeniile.

Activitatea politica
Este si ea o componenta de baza a activitatii de consilier.De foarte multe ori, este adevarat,
aceasta latura a muncii unui consilier se considera subsumata activitatii de partid.Totusi,
exista si cazuri cand se releva accentele politice in mod special.Un consilier este ales pe liste
de partid si are obligatia de a sustine programul din oferta electorala a partidului care l-a
sustinut.Dar dincolo de acest lucru, o data ales, el are obligatia de a proteja interesele
cetatenilor din comunitatea in care traieste.De aici se nasc uneori confuzii si neclaritati care
aduc prejudicii actului de guvernare locala.Pot evidentia urmatoarele actiuni
specifice in perioada la care ma refer:
- Saptamanal, in zilele de miercuri am acordat audiente, in calitate de consilier, la sediul
partidului, pentru membri de partid;
- Am fost in cartiere si am preluat de la membri de partid – cetateni si ei ai orasuluiprobleme
care ii preocupa.
Pe viitor, mi-as dori, ca activitatea consiliului sa fie doar in folosul cetatenilor si nu
monopolizarea discutiilor din plenul acestuia de anumiti consilieri, care doresc politizarea
acestuia.
CONSILIER LOCAL
NEAGU DANIEL-PUIU

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010
CONSILIER MUNICIPAL POPOVICI ELISABETA

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 specialistilor din
cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului cat si a solicitantilor de
autorizatii de construire am desfasurat urmatoarele activitati:
- instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societati
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 organizare, dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului
precum si a masurilor necesare realizarii acestora;
- solicitarea de informatii atat din partea conducerii si a specialistilor 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 colegii mei din cadrul Comisiei de Dezvoltare
Urbanistica realizarea lucrarilor publice, circulatie rutiera, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura;
- am initiat alaturi de colegii mei 45 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 tuturor 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 140 de audiente
unor ceteni, in cadrul carora am fost informata despre doleantele acestora
intervenind ulterior in favoarea concretizarii initiativelor cetatenesti sub forma
unor hotarari ale Consiliului Local Ploiesti.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
CONSTANTIN POPA
Consilier Municipal
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Debutul activităţii mele în Consiliul Municipal Ploieşti a avut loc la 30 iunie 2008
când prin HCL 183 au fost validate mandatele consilierilor alesi la data de 1 iunie 2008 și
prin HCL 184 a fost declarat ca legal constituit Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.
Din anul 2008, conform HCL 188/03.07.2008, sunt membru în comisile:
– nr 1. <=> Buget, finanţe, control, administrarea domeniului public si privat, studii,
strategii si prognoze și;
– nr 2. <=> Valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism,
agricultură si promovare operaţiuni comerciale .
Tot din anul 2008, conform HCL 217/15.08.08, sunt reprezentant al Municipiului
Ploiești în Comitetul de Coordonare al SC Apa Nova Ploiești.
Din anul 2010, conform HCL 281 sunt președintele Comisiei de evaluare şi
selecţionare a proiectelor cărora le vor fi atribuite contracte de finanţare nerambursabilă din
fonduri publice
Anul 2010 este al treilea an de activitate și cuprinde:
• iniţierea împreună cu alţi colegi consilieri a 123 de Hotărâri; pe teme de buget
finanţe(47), patrimoniu(44), cu caracter administrativ(27) și social(5)
• participarea la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al
Municipiului Ploieşti.(excepție ședința din 23.09.2009 când am fost în concediu)
• participarea la şedinţele comisiei nr.1-Buget, finanţe, control, administrarea
domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze .
• participarea la şedinţele comisiei nr.2 Valorificarea patrimoniului, servicii către
populaţie, comerţ, turism, agricultură si promovare operaţiuni comerciale .
• urmărirea stadiului lucrarilor privind reabilitarea unor instituţii de învăţământ şi
participarea la recepţia acestora, identificând o serie de abateri și solicitând
remedierea acestora.(izolații nefinisate, lipsă garnituri etanșare geamuri, etc.)
• participarea la şedinţele lunare ale Comitetului de Coordonare a Societăţii Apa Nova
Ploieşti.
• participarea în cadrul comisiei de analiză a activității Regiei de Transport Public, în
cadrul cărei am întocmit un punct de vedere propriu (întrucât, din motive politice,
comisia nu a reușit să finalizeze raportul de analiză)
• participarea în cadrul comisiei de analiză a solicitării SC Dalkia Termo Prahova de a
include, unele cheltuieli financiare în prețul de cost al gkal.
• înâlniri şi dezbateri cu cetăţenii Ploieştiului pe teme administrative de interes local.
Doresc s-ă subliniez faptul că atât în sedinţele de consiliu cât şi în cele de comisii
am încercat să -mi formulez opiniile faţă de conţinutul proiectelor în principal prin prisma
necesităţii şi utilităţii acestora în domeniul administrativ şi mai puţin pe baza unor
considerente politice.
În cadrul dezbaterilor am intervenit cu observaţii ori de câte ori am considerat că
acestea pot aduce o îmbunătăţire a proiectelor de hotărâri. Nu am avut nici o reţinere în ami exprima punctul de vedere dar în acelaşi timp am ascultat cu atenţie şi punctele de
vedere a colegilor consilieri.
Atunci, când nu am reușit să conving, am votat impotrivă sau m-am abţinut la

toate proiectele de hotărâri unde am considerat că, cel puţin prin conţinutul unui articol sunt
abateri de la lege, nu s-a respectat echidistanţa între toţi cetăţenii Municipiului Ploieşti sau
repartizarea banului public s-a făcut fără o justificare temeinică.
De multe ori am fost surprins de ușurința cu care majoritatea formată din
consilierii PDL- PNL- PNDC – PNG au votat în bloc hotărâri care conțineau articole ce
încălcau vizibil legislația în vigoare sau conțineau erori majore de calcul și denaturau
realitatea. Se vedea clar că în spatele acestor voturi erau presiuni politice fapt pentru care
uneori am ironizat aceste momente.
Am înțeles că multe dintre aceste acțiuni au , din punct de vedere politic, un
profund caracter electoral dar și un impact negativ asupra bugetului local fapt pentru care
am avut dese intervenții pentru a prezenta membriilor consiliului aspectele incorecte din
conținutul proiectelor. Redau mai jos câteva dintre acestea:
– acoperirea din bugetul local a pierderilor nejustificate ale Regiei de Transport Public
și majorarea nejustificată a tarifelor la bilete și abonamente sau acordarea de prime
cu încălcarea regulamentului de funcționare al regiei.
– studii de fezabilitate privind lucrări a căror execuție într-un termen de 12 luni era
imposibilă (reabilitarea traseului 101 și 102; refacerea de trei ori a proiectului pentru
stadion, modificarea studiilor privind parcul Municipal Vest, etc) )
– sumele cheltuite pentru organizarea unor manifestări cu vădit caracter electoral
– rectificarea repetată și nejustificată a bugetului pentru salubritate, la cererea
operatorului fără a avea o fundamentare tehnică corectă.
Din activitatea desfășurată de executiv, pe anul 2010, am constatat că se
continuă același mod de lucru din anii precedeți și anume;
– lipsa continuitățiii unor programe majore de infrastructură,
– managementul defecuos al resurselor financiare,
– politizarea executivului administrației locale,
– lipsa unui dialog constructiv pe probleme ce țin de administrația locală.
– lipsa unei strategii privind generarea, și implementarea de proiecte pentru atragerea
de fonduri europene, etc.

CONSILIER LOCAL
Popa Constantin

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti
Consilier municipal Florin-Lucian Sicoie

RAPORT PE ANUL 2009
Şi în anul 2010, subsemnatul Florin-Lucian Sicoie, consilier
municipal din partea Partidului Naţional Liberal în cadrul Consiliului
Local al Municipiului Ploieşti, mi-am desfăşurat activitatea atât sub
forma instituţionalizată a şedinţelor de consiliu şi de comisii, cât şi prin
participarea la întâlniri cu cetăţenii şi prin analiza activităţii Primăriei şi a
instituţiilor subordonate acesteia.
Personal, în 2010 am continuat să particip la lucrările Comisiei de
Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie
Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură,
deoarece activitatea mea anterioară de Consilier Şef al Inspectoratului
pentru Cultură Prahova din perioada 1997-2001 mi-a permis o cunoaştere
aprofundată a problematicii monumentelor istorice şi de arhitectură din
judeţul Prahova, în particular a monumentelor istorice şi de arhitectură
din Municipiul Ploieşti.
În cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistică, Realizarea
Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor
Istorice şi de Arhitectură, ale cărei şedinţe se desfăşoară săptămânal, în
zilele de luni, începând cu ora 1430, la sediul Direcţiei de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, în
prezenţa atât a conducerii şi specialiştilor din cadrul Direcţiei de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a solicitanţilor de autorizaţii
de construcţie, am desfăşurat următoarele activităţi:
– avizarea unor studii, strategii, prognoze orientative şi programe
de organizare şi amenajare a teritoriului, în particular în privinţa
publicităţii stradale şi a soluţiilor arhitecturale în privinţa extinderii
construcţiilor existente la parterele blocurilor situate pe principalele artere
de circulaţie şi în celelalte zone;
– instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societăţi
comerciale, regii autonome şi instituţii publice de interes local ce se află
sub autoritatea Consiliului Local;
– analizarea, avizarea şi propunerea spre aprobare Consiliului
Local a planurilor de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de
amenajare a teritoriului, precum şi a măsurilor necesare realizării
acestora;
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– avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local;
– analizarea şi avizarea de studii şi documentaţii privind protecţia
şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
– solicitarea de informaţii atât din partea conducerii şi specialiştilor
din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a
solicitanţilor de autorizaţii de construcţie în vederea respectării legislaţiei
din domeniul construcţiilor.
În afara activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei de Dezvoltare
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră,
Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, am participat
şi la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, unde am deţinut un rol consultativ şi am avut multiple
intervenţii privind clarificarea unor aspecte legate de anumite proiecte
urbanistice, mai ales sub aspectul regimului de proprietate.
După alegerile locale din iunie 2008, am fost desemnat ca membru
în Comisia pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, la ale cărei lucrări, desfăşurate în
prima zi de marţi din lună, am participat în mod regulat.
De asemenea, am fost desemnat şi ca membru supleant al Comisiei
locale pentru vânzarea spaţiilor medicale.
În cadrul şedinţelor Consiliului Local, am desfăşurat următoarele
activităţi:
– am iniţiat, alături de colegii mei din cadrul Comisiei de
Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie
Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură,
numeroase proiecte de hotărâri privind planurile urbanistice zonale sau de
detaliu ale unor construcţii din municipiul Ploieşti. În total, hotărârile la
care am fost iniţiator în Consiliul Local al Municipiului Ploieşti au fost în
număr de 97;
– am solicitat, în cadrul unor numeroase interpelări, informaţii din
partea Executivului Primăriei asupra regimului de proprietate al unor
terenuri situate în prezent pe domeniul public sau privat al Municipiului
Ploieşti, asupra stadiului aplicării Legii 10/2001 privind retrocedarea
imobilelor naţionalizate de regimul comunist, asupra respectării legislaţiei
din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte existenţa sau nu a
autorizaţiilor de construcţie, precum şi a avizului Ministerului Culturii şi
Cultelor referitor la unele monumente de arhitectură;
– am votat, în mod constant, în favoarea acordării de facilităţi la
plata taxelor şi impozitelor locale pentru cetăţenii cu probleme sociale
deosebite, veterani de război, foşti deţinuţi politici, revoluţionari, ONGuri, în favoarea tuturor hotărârilor pe care le-am considerat ca venind în
sprijinul cetăţenilor, în favoarea respectării proprietăţii private;
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– în cadrul discuţiilor pe marginea proiectelor de hotărâri aflate pe
ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, am
avut numeroase intervenţii prin care am căutat să obţin clarificarea
anumitor aspecte, solicitând Executivului şi directorilor instituţiilor
subordonate Primăriei Municipiului Ploieşti informaţii care să-mi permită
să votez în cunoştinţă de cauză;
– am intervenit, în numeroase rânduri, în favoarea instituţiilor de
cultură, atât în privinţa bugetelor acestora, cât şi sub aspectul unei bune
derulări a proiectelor culturale aflate în curs.
Am acordat, la sediul municipal al Partidului Naţional Liberal,
peste 100 de audienţe unor cetăţeni, în cadrul cărora am fost informat de
doleanţele acestora, intervenind, ulterior, în favoarea concretizării
iniţiativelor cetăţeneşti sub forma unor hotărâri ale Consiliului Local
Ploieşti.
15.02.2011
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010
CONSILIER SIRBU-SIMION GH.

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 referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr.412/2009
privind aprobarea documentelor necesare delegarii gestiunii prin concesiune a
serviciului pulblic de salubrizare al municipiului Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al
S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti
-Hotarare privind modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de
gestione prin concesiune catre S.C. Hale si Piete S.A. aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.19/2009.
-Hotarare privind aprobarea initierii procedurilor de achizitionare de catre
S.C. Hale si Piete S.A. ploiesti a serviciului de proiectare pentru lucrarea
“Modernizare imobil Halele Centrale Ploiesti “.
-Hotarare privind masuri de asigurare a serviciului public de salubrizare a
Municipiului Ploiesti .

-Hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea
activitatii de salubrizare in Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind avizarea graficului de precolectare a deseurilor
municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toti utilizatorii din
Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind unele masuri pentru buna functionare a sistemului de
iluminat public .
-Hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcinia Serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare in municipiului Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegarii gestiunii prin
concesiune a servoiciului public de salubritate pentru activitatile de
dezinsectie , deratizare, dezinfectie ,colectarea cadavrelor de animale de pe
domeniul public , colectarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile
populatiei , in municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind constituirea colectivului de coordonare si supervizare
pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public al
municipiului Ploiesti.
-Hotarare privind executia lucrarilor de extindere a retelelor si a
bransamentelor de apa din Cartier Petrolului .
-Hotarare referitor la modificarea Hotaririi Consiliului Local nr 136/2010
provind aprobarea documentelor necesare delegarii gestiunii prin concesiune
a serviciului public de salubritate salubritate pentru activitatile de dezinsectie
, deratizare, dezinfectie ,colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul
public , colectarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei
, in municipiul Ploiesti.
-Hotarare referitor la modificarea Hotaririi Consiliului Local nr1 109/2010
privind tarifele ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de
salubrizare in Municipiului Ploiesti , ca armare a aplicarii noii cote TVA.
-Hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termine facturate
populatiei in Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010
al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti .
-Hotarare privind aprobarea reinvestirii de catre S.C. Hale si Piete S.A.
Ploiesti a cotei parte din profitul net ce se cuvine actionarului unic , pe anul
2009.
-Hotarare privind infiintarea unei comisii de analiza a prestatiei operatorului
de salubritate din municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind aprobareatarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea
activitatilor de salubrizare-deratizare,dezinsectie,dezinfectie,colectarea,
transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public ,
colectarea transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din
gospodariile populatiei din municipiul Ploiesti.

-Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare in vederea delegarii
serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si
reducerea zgomotului ambiental in Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea documentaiei necesare delegarii gesiunii prin
concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea masurilor de asigurare a serviciului public de
salubrizare in Municipiul Ploiesti.
-Hotarare privind reglementarea comercializarii plantelor ,substantelor si
preparatelor stupefiante, halucinogene ,euforice si psihotrope in municipiul
Ploiesti.
-Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
s.c. Hale si Piete S.A.
-Hotarare privind modificarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de
gestiune prin concesiune catre S.C. Hale si Piete S.A ,aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 191/2009 si Hotararea Consiliului Local nr. 42/2010.
-Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului nr.5813/29.03.2010 de
delegarea de gestiune prin concesiunea serviciului de salubritate in
Municipiul Ploiesti.
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, APA NOVA, S.C. HALE SI PIETE,S.C. ROSAL,
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 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 saul la sediul Colegiului Sud.
Avand in vedere ca, sediul societatii pe care o conduc se afla in Colegiul
Sud , zona Mihai Bravu ,cartier Bereasca o mare parte din audientele acordate
populatiei, au fost acordate in sediul respectiv.
-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.

CONSILIER MUNICIPAL AVRAMESCU GHEORGHE TEODOR
RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2010
In anul 2010 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 2010 in calitate de consilier municipal au fost
urmatoarele:
- am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local.
In cadrul dezbaterilor din aceste sedinte, am intervenit cu observatii incercand sa lamuresc
diferite probleme.
Sunt membru in Comisia nr.6 – Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport.
Am participat la toate sedintele comisiei unde am incercat impreuna cu ceilalti colegi ca in
urma dezbaterilor sa aducem imbunatatiri proiectelor de hotarari.
Pentru o cunoastere cat mai reala a situatiilor din domeniile de activitate aferente comisiei
am avut intalniri cu:
- d-na Mihaela Stanbolgiu - Director Clubul Sportiv Municipal
- dl. Lucian Sabados - Director Teatrul Toma Caragiu Ploiesti
- d-na Liliana Iliescu – Departamentul Cultura-Scoli din cadrul Primarie Ploiesti.
In urma discutiilor am facut demersuri alaturi de colegii din comisie pentru rezolvarea
punctuala a unor probleme cum ar fi situatia unor unitati sanitare sau a unor unitati de
invatamant.
Deasemenea fac parte din comisia care se ocupa cu negocierea directa in vederea vanzarii
cabinetelor mecicale. Comisia a intocmit caietul de sarcini in vederea organizarii unei
licitatii pentru stabilirea evaluatorului. Ulterior, pe baza acestor evaluari s-a trecut la
inceperea negocierilor cu medicii care folosesc aceste cabinete medicale, in vederea
vanzarii lor. Mentionez ca procedura se afla in curs de desfasurare.
Deasemenea am facut parte din comisia de repartizarea a modulelor sociale.
In fiecare zi de vineri, o data la doua saptamanii, am acordat audiente, prilej cu care am
reusit sa contribui la rezolvarea unor probleme ridicate de cetateni ploiesteni.
Tot in urma acestor audiente am cunoscut multe din greutatile cu care ploiestenii se
intalnesc in viata de zi cu zi.
Am avut numeroase intalniri cu cetateni, in diferite zone ale orasului Ploiesti (Mihai
Bravu, Mitica Apostol , 9 Mai, Piata Centrala, Piata Aurora Vest) care mi-au permis pe de
o parte sa cunosc particularitatile zonei, dar si sa intervin pe langa autoritatile de resort
pentru realizarea unor dotari utilitare in zone publice si parcuri, repararea unor strazi sau
asigurarea ordinii si linistii publice.
Fac parte din Consiliul de Administratie al Scolii Nr. 25 H. M. Berthelot Ploiesti. Astfel
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 2010 am fost initiator la un numar de 7 proiecte de hotarare toate
aceste hotarari fiind aprobate. De asemenea, am avut mai multe intrebari si interpelari.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Comisia nr. 5 Protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii.
Comisia nr. 6 Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport.
CONSILIER LOCAL TINCU MARIN

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2010
In anul 2010, mi-am desfasurat activitatea de consilier in cadrul Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti, in conformitate cu prevederile legale.
Fac parte din comisia nr. 5 a C.L.M.P. (Comisia de protectie si asistenta
sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si
reclamatii), precum si din comisia nr. 6 a C.L.M.P. (Comisia de invatamant,
sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport).

- Ca si membru al celor doua comisii 5 si 6 a C.L.M.P. am participat la dezbaterile
privind problemele cetatenilor, si am incercat pe cat posibil rezolvarea multora
dintre ele.
- Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local.
- Am fost initiator al urmatoarelor proiecte de hotarari.
1. Hotararea nr. 72/03.03.2010, privind aprobarea tarifelor pentru folosinta
spatiilor aferente Salii de Sport “Leonard Doroftei”.
2. Hotararea nr. 100/31.03.2010, privind includerea unor locuinte din fondul
locative al Municipiului Ploiesti, in fondul de locuinte sociale destinate
chiriasilor evacuati, sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele
retrocedate fostilor proprietari si repartizarea unor locuinte din acest fond
conform prevederilor legale.
3. Hotararea nr. 158/31.05.2010, privind includerea unei locuinte in fondul de
locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati
din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea de locuinte din
acest fond conform prevederilor legale.
4. Hotararea nr. 269/30.08.2010, privind infiintarea unei comisii de analiza a
prestatiei operatorului de salubritate din Municipiul Ploiesti.
5. Hotararea nr. 323/29.09.2010, privind aprobarea criteriilor de repartizare a
locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor
proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale.
6. Horararea nr. 361/28.10.2010, privind repartizarea de locuinte sociale.

7. Hotararea nr. 429/23.12.2010, privind reglementarea comercializarii
plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si
psihotrope, in Municipiul Ploiesti.
8. Hotararea nr. 452/23.12.2010, privind aprobarea listelor de prioritate pentru
chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu
ordinea de prioritate pentru locuintele sociale.

CONSILIER LOCAL
TINCU MARIN

