RAPORT DE ACTIVITATE
PLOIEȘTI,
MUNICIPIUL FONDURILOR EUROPENE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Dragi ploieşteni,

Vă mulţumesc şi vă asigur că încrederea cu care dumneavoastră m-aţi investit la alegerile din iunie 2012
m-a onorat şi responsabilizat pe măsură.
Anul trecut, bugetul local al municipiului Ploieşti a fost unul de criză. A trebuit sa achităm datoriile contractate în anii
anteriori. În acest context socio-economic, echipa de conducere a municipalităţii a implementat o politică economică proactivă,
axată pe absorbţia de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii şi atragerea investitorilor privaţi, străini şi români,
care au creat peste 5000 de noi locuri de muncă pentru ploieşteni. Proiectele cu nanţare europeană vor demarate în acest an, iar
termenul de nalizare pentru aceste lucrări este 31 decembrie 2015, în conformitate cu condiţiile impuse de Uniunea Europeană.
În calitate de primar al municipiului Ploieşti, voi continua să asigur: menţinerea standardelor calitative ale traiului
comunitar; premisele pentru ca, în anul 2014, să consolidăm încrederea forurilor europene; resursele necesare nanţării
lucrărilor de modernizare a oraşului; îmbunatăţirea condiţiilor de spitalizare pentru adulţi (începerea lucrărilor de reabilitare la
Spitalul Municipal Schuller, dar şi inaugurarea dotărilor din cadrul Secţiei de Oncologie), şi, mai ales, pentru copii (noul Spital de
Pediatrie); nanţarea investiţiilor publice în reabilitarea unităţilor şcolare şi crearea a zece terenuri de sport ultra moderne;
nalizarea lucrărilor de amenajare a nolui sediu al Stării Civile; înlocuirea reţelei de distribuţie a gazelor; modernizarea
Hipodromului, singura arenă de trap din România.
Cu stimă,
Iulian Bădescu
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Primăria municipiului Ploieşti este angajată în nalizarea demersurilor
pentru concretizarea de proiecte nanţate prin fonduri europene.
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1. CREŞTEREA MOBILITĂŢII TRANSPORTULUI PUBLIC
Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând
calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de
semnalizare şi automatizare – Etapa I (B-dul Republicii de la intersecţie cu Şos. Nordului – B-dul Republicii –
Str. Gh. Doja până la intersecţie cu Str. A. C. Popescu)
Proiectul îşi propune modernizarea infrastructurii de transport public aferentă liniei de tramvai 101 pe o
lungime de 3,32 km (cale simplă de rulare) şi a sistemului rutier adiacent prin:
refacerea infrastructurii şi suprastructurii căii de rulare a tramvaiului;
refacerea liniei aeriene de contact;
refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;
amenajări ale amprizei de tramvai inclusive a staţiilor de tramvai;
amenajări legate de colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a apelor de in ltraţie;
realizarea de lucrări (protejări) reţele de alimentare cu apă;
construirea a 6 peroane noi şi a 6 adăposturi pentru călători.
Valoarea totală a proiectului: 35. 641. 384,85 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 8. 936. 503,93 lei
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CREŞTEREA MOBILITĂŢII TRANSPORTULUI PUBLIC
Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea
de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi
automatizare – Etapa I (Bucla Nord - Intersecţie Republicii)
Proiectul îşi propune modernizarea infrastructurii de transport public aferentă liniei de tramvai 102 pe o
lungime de 4,55 km (cale simplă de rulare) şi a sistemului rutier adiacent prin:
refacerea infrastructurii şi suprastructurii căii de rulare a tramvaiului, din linie curentă şi depou;
refacerea substaţiilor ce alimentează cu energie electrică reţeaua de contact a tramvaiului;
refacerea cablurilor de curent continuu;
refacerea telecomenzilor cofreților cu separatori cu motor aferenţi centrelor de alimentare şi
secţiunilor din reţeaua de contact;
refacerea liniei aeriene de contact;
refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;
refacerea structurii rutiere adiacente căii de rulare a tramvaiului;
construirea a 11 peroane noi.
Valoarea totală a proiectului: 62.782.805,52 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 16.483.230,54 lei
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CREŞTEREA MOBILITĂŢII TRANSPORTULUI PUBLIC
Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea
traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând cale de rulare, staţii
adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente
de semnalizare şi automatizare - Etapa II (Str. Ghe. Doja de la
intersecţie cu Str. A.C. Popescu – Str. George Coşbug – Str.
Ştefan Greceanu – Str. Bălcescu – Str. Ştefan cel Mare – Str.
Democraţiei – Str. Piaţa 1 Decembrie 1918)
Proiectul îşi propune modernizarea infrastructurii de
transport public aferentă liniei de tramvai 101 pe o lungime de
5,85 km (cale simplă de rulare) şi a sistemului rutier adiacent
prin:
refacerea infrastructurii şi a suprastructurii căii de
rulare a tramvaiului;
refacerea liniei aeriene de contact;
refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;
amenajări ale amprizei de tramvai inclusiv a staţiilor de
tramvai;
refacerea sistemului rutier adiacenet căii de rulare a
tramvaiului;
realizarea de lucrări (protejări) reţele de alimentare cu
apă;
construirea a 3 peroane noi şi a 12 adăposturi pentru
călători.
Valoarea totală a proiectului: 73.695.135,10 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 18.050.184,02 lei

Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea
traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare,
staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant,
elemente de semnalizare şi automatizare - Etapa II (B-dul
Republicii – Bucla Vest)
Proiectul îşi propune modernizarea infrastructurii de
transport public aferentă liniei de tramvai 102 pe o lungime de
6,93 km (cale simplă de rulare) şi a sistemului rutier adiacent
prin:
refacerea infrastructurii şi a suprastructurii căii de
rulare a tramvaiului;
refacerea liniei aeriene de contact;
refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;
refacerea cablurilor de curent continuu;
refacerea sistemului rutier adiacent căii de rulare a
tramvaiului;
realizarea de lucrări (protejări) reţele de alimentare cu
apă;
construirea a 17 peroane noi şi a 17 adăposturi pentru
călători.
Valoarea totală a proiectului: 83.681.417,45 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 20.523.441,93 lei
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2.REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEŞTI

În urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a Hipodromului din
Ploieşti :
Pista de galop va avea o suprafaţă de 30.944 mp, va acoperită cu
iarbă rezistentă la uzură şi poate susţine următoarele curse: 900, 1000, 1300,
1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400m.
Pista de trap va avea o suprafaţă de 36.594 mp, va acoperită cu nisip
şi poate susţine următoarele curse: 900, 1000, 1100, 1600, 1700, 1800, 2000,
2100, 2200m.
Se vor realiza 7 grajduri cu o capacitate totală de 208 boxe.
Clădirea Tribunelor va destinată în principal funcţiunilor pentru
public (gradenele pentru urmărirea curselor, sala pariurilor, restaurant,
cafenea), dar va adăposti şi spaţiile tehnice necesare pentru pregătirea
curselor, monitorizarea şi jurizarea lor.

Valoarea totală a investiţiei: 88.959.388,71 lei inclusiv TVA
Contribuţie municipiul Ploiești: 50.889.959,64 lei inclusiv TVA
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3. „ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ
PLOIEŞTI – VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI”
Dezvoltarea infrastructurii în zona Vest a municipiului Ploiești
urmărește:
Realizarea a 4 drumuri de acces în suprafaţă totală de 7.489 mp;
Extinderea străzii Mărășești de la două la patru benzi – 720 mp;
Construirea unui pasaj în s uprafaţă de 17.695 mp;
Construirea unui pod în lungime de 471.34 mp;
Crearea unei reţele de canalizare – 1.585 m;
Montarea a 22 stâlpi noi de iluminat;
Realizarea unui sens giratoriu;
Crearea unei piste de biciclete -1.550 m;
Realizarea de trotuare în suprafaţă totală de 2.545 m.

Valoarea totala a proiectului: 90.833.498,09 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 2.746.427,38 lei
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4. PARCUL MUNICIPAL VEST
Terenul pe care se doreşte realizarea investiţiei are o suprafaţă de
541.643 mp, a ându-se în zona Vest a municipiului, între Centura de Vest şi
Gara de Vest. Proiectul propus are în vedere crearea unor spaţii publice
pentru recreere, relaxare şi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi sportive,
ca:
lac de agrement;
piste de ciclism;
locuri de odihnă şi contemplare;
locuri pentru picnic;
mese de şah;
terenuri de sport(fotbal, baschet, volei,etc);
locuri de joacă pentru copii;
platforme pentru acrobaţii biciclete;
platforme pentru acrobaţii role;
fântâni arteziene;
seră închisă.
Valoarea totală a proiectului: 93.684.950,15 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 22.945.111,18

PLOIEŞTI MUNICIPIUL FONDURILOR EUROPENE

5. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN AFACERI
Proiectul are în vedere realizarea unei structuri de
sprijinire a afacerilor care să asigure condiţii pentru dezvoltarea
mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea
spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea
conceptului de dezvoltare economică durabilă în rândul
oamenilor de afaceri şi promovarea activităţilor economice
desfăşurate în Polul de Creştere Ploieşti - Prahova.
Centrul de excelenţă va o structură parter + etaj, cu
spaţii destinate birourilor, o sală multifuncţională, o sală de
întruniri, sală de mese, zonă administrativă, spaţii tehnice şi
alte dotări speci ce.
Tema de construcţie şi funcţionare a Centrului de
excelenţă este „ECO”, adică o construcţie sustenabilă, cu consum
energetic redus şi costuri mici de întreţinere ulterioară.
Valoarea totală a proiectului: 12.057.946,20 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 7.982 .391,10 lei
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6. ÎNFIINŢAREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI
Acest proiect are scopul de a se crea la nivel regional o infrastructură modernă, e cace şi e cientă, cu dotări la nivelul standardelor europene, în
domeniul serviciilor de asistenţă socială comunitară, din municipiul Ploieşti, prin schimbarea destinaţiei unei foste cazărmi şi reabilitarea,
modernizarea, echiparea sa astfel încât să devină un spaţiu propice şi adecvat funcţionării unui cămin de bătrâni
Oviective principale:
perpetuarea şi sustenabilitatea pe termen mediu şi lung (20 – 30 de ani) a activităţii de îngrijire a bătrânilor în facilitatea nou creată,
dezvoltarea şi extinderea ei ulterioară prin diversi carea gamei serviciilor medicale şi paramedicale oferite în conformitate cu obiectivele strategiilor
naţionale şi europene în domeniu şi cu politicile şi hotărârile adoptate la nivel local de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti , expresie a voinţei
comunităţii locale, în conformitate cu principiile subsidiarităţii şi adiţionalităţii;
transformarea centrului de îngrijire nou creat într-un pol de transfer de know – how şi bune practici în domeniul serviciilor sociale de
tratament şi îngrijire a bătrânilor pentru alte centre similare ce vor în inţate în perioada exploatării sale atât în municipiul Ploieşti , cât şi în alte
localităţi din judeţul Prahova şi din judeţele limitrofe, ce fac parte din Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia.
Locuri de muncă nou create: 23
Tipuri de activităţi şi servicii furnizate
activităţi medicale şi cu caracter recuperatoriu pentru 24 de persoane a ate în mod permanent în cămin;
activităţi medicale şi cu caracter recuperatoriu pentru persoane care nu vor internate permanent în cadrul centrului;
activităţi de îngrijire temporară pentru persoane ce nu vor internate în cadrul centrului rezidenţial la cererea aparţinătorilor acestora;
activităţi de îngrijire a persoanelor internate permanent.
Valoarea totală a proiectului: 3.624.455,04 lei
Contribuţie municipiul Ploieşti: 1.100.259,24 lei
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7. CATS (Sistem Alternativ de Transport Urban)
Parteneri: LOHR Industrie (Franţa), Europe Recherche
Transport (Franţa), Comunitatea Urbană din Strasbourg (Franţa),
GEA J-M Vallotton et T. Chanard SA (Elveţia), Institutul Naţional de
Cercetare în Informatică şi Automatică (Franţa), Institutul de
Tehnologie din Israel (Israel), Centrul de Cercetare a Ştiinţei privind
Transportul şi Logistica (Italia), Şcoala Politehnică din Lausanne
(Elveţia), Primăria municipiului Ploieşti (România), Agenţia
Regională pentru Mobilitate – Regiunea Lazio (Italia).
Scopul proiectului este acela de a experimenta şi dezvolta noi
servicii de transport urban, care se bazează pe vehicule de nouă
generaţie, ce urmăresc implementarea unui sistem care să utilizeze
un singur tip de vehicul atât pentru deplasările personale, cât şi
pentru cele cu caracter colectiv.

Valoarea totală a proiectului: 61.720 Euro
Contribuţie municipiul Ploieşti: 15.080 Euro
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8. SEAP – PLUS

Finanţator: Programul Inteligent Energy Europe
Partener: Asociația Municipiilor din Romania
În data de 19 septembrie 2012, municipiul Ploiești a aderat la “Convenţia Primarilor”, prin care
autorităţile locale și regionale europene își propun să contribuie la reducerea poluanţilor responsabili de
încălzirea globală, prin programe de îmbunătăţire a e cienţei energetice, inclusiv de mobilitate urbană
durabilă și promovarea surselor de energii regenerabile.
La nivelul municipiului Ploiești, s-a constituit un grup de lucru din 24 de reprezentanți ai instituțiilor
implicate, respectiv: municipiul Ploiești, Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Prahova, Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, SC Apa Nova Ploiești SRL, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru salubrizare – managementul deșeurilor Prahova, SC
Dalkia Termo Prahova SRL, Regia Autonomă de Servicii Publice, Agenția pentru e ciență energetică și
energii regenerabile AE3R Ploiești – Prahova, Camera de Comerț și Industrie Prahova, SC Electrica
Distribuție Muntenia Nord SA, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, Consiliul Județean Prahova,
Universitatea Petrol și Gaze Ploiești.
Grupul de lucru contribuie la elaborarea Planului de Acţiune pentru Promovarea Energiei Durabile
(PAED), prin colectarea și furnizarea de informații necesare.
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NOUL SPITAL DE PEDIATRIE
Punerea în prim planul activităţii Consiliului Local Ploieşti a
actului medical, în special a medicinei pediatrice, se va face prin
relocarea actualului Spital de Pediatrie din municipiu.
Relocarea se va face prin reconversia fostei clădiri de birouri
OMV-Petrom din Ploieşti într-un spital de pediatrie dotat la ce le mai
înalte standarde.
Obiectivele proiectului:
1) Crearea unor condiţii de cazare de excepţie:
ecare pacient, din ecare secţie, va internat în saloane de
spital individuale şi cu maximum două paturi;
ecare salon va organizat şi echipat pentru a asigura un
tratament medical e cient;
ecare salon va avea toaletă proprie (excepţie ATI);
Zona staﬀ-ului medical va localizată în apropierea camerelor
pacienţilor.
În acest fel va asigurată intimitatea pacientului, diminuarea
stresului pacienţilor speci c spitalelor supraaglomerate, reducerea
dramatică a infecţiilor nosocomiale, atragerea de pacienţi din diverse
zone ale judeţului care de obicei aplează la servicii din alte oraşe,
atragerea de investitori.
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NOUL SPITAL DE PEDIATRIE
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2) Îmbunătăţirea politicilor de sănătate, în concordanţă cu tendinţele europene şi internaţionale şi recomandările instituţiilor internaţionale
pentru România şi anume: scăderea numărului de paturi din spitale cu păstrarea numărului de medici. Acest deziderat important se va realiza prin:
Creşterea numărului de paturi pentru spitalizarea de o zi;
Crearea ambulatoriului clinic cu toate specialităţile viabile lângă sectorul clinic cu paturi;
Crearea unui serviciu de imagistică complet, inclusiv scintigra e in house;
Crearea unui serviciu U.P.U. complet, modern.
3) Îmbunătăţirea calităţii actului medical prin stabilirea unui diagnostic rapid şi corect. În acest sens se urmăreşte achiziţionarea unor
echipamente medicale performante de la cele mai simple până cele mai compexe, cum ar :
pletismograf;
scintigraf;
RMN;
computer tomograf;
aparat raze X;
ecograf 3D general pentru pediatrie;
ecograf doppler – color, 4D pentru cardiologie;
EKG;
angiograf cardiologie pediatrică;
aparat anestezie de înaltă performanţă;
sisteme de video- endoscopie completa pentu ORL şi endoscopie digestivă.
4) Atragerea medicilor tineri în Spitalul Public de Urgenţă pentru Copii Ploieşti prin politici locale speci ce: crearea cadrului pentru acordarea
locuinţelor de serviciu, stimularea materială prin intermediul fundaţiei create în acest scop de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, susţinerea
materială şi morală a acestora pentru specializări în diverse centre medicale din Europa.
5) Asigurarea ca în viitoarea structură regională a României, Spitalul Public de Urgenţă pentru Copii Ploieşti va un jucător important pe piaţa
medicală pediatrică.
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S.P.C.L.E.P. - UN NOU SEDIU

Până la nalul semestrului I al anului
2014, Serviciul Public Local Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor al municipiului
Ploieşti va funcţiona în condiţii excelente
în noul sediu, iar ploieştenii vor bene cia
de o sală de o ciere pentru căsătorii
potrivită momentului special din viaţa lor,
precum şi de un sediu modern unde vor
eliberate Cărţile de Identitate.
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Dezvoltarea serviciilor edilitare
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Dezvoltarea serviciilor edilitare s-a realizat în condițiile limitării fondurilor disponibile. Criza economică a condus la scăderea semni cativă a
fondurilor bugetare, prioritatea principală ind aceea de a păstra serviciile publice la același nivel calitativ și la acoperirea tuturor zonelor din oraș în
același timp.

1. Intreținere și modernizare infrastructură
În baza contractului de lucrări nr.2118/30.01.2013 - Reparații curente și întreținere străzi în municipiul Ploiești zona Nord – proiectare +
execuție au fost executate: Reparații curente strada Veniamin Costache (proiectare + execuție) - sistem rutier - 1.396 mp și trotuare - 1.993 mp; Reparații
curente strada Buda (proiectare + execuție) - sistem rutier - 804 mp; Plombe (întreținere străzi) - străzile Sinăii, Bulevardul Republicii, Găgeni, zona
cuprinsă între strada George Coșbuc și Gara de Sud, Depoului - 2.133 mp, iar în baza contractului de lucrări nr. 8754 / 17.05.2013 - Reparații curente și
întreținere străzi în Municipiul Ploiești zona Nord - proiectare + execuție au fost executate Plombe (întreținere străzi) străzile Alba Iulia, Viișoarei,
Nucetului - 1.689 mp.
În baza contractului de lucrări nr.2119/30.01.2013 - Reparații curente și întreținere străzi în municipiul Ploiești zonă Central Sud Est –
proiectare + execuție au fost executate: Reparații curente strada Vasile Alecsandri (proiectare + execuție) - sistem rutier - 2.316,30 mp și trotuare 1.148m; Reparații curente strada Decebal (proiectare + execuție) - sistem rutier - 2.924 mp și trotuare 1.666,40 mp; Plombe (întreținere străzi) străzile
Bulevardul Independenței, Ștrandului, Bulevardul București, Mihai Bravu -1.779 mp;
În baza contractului nr.16768 /07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere
rețele stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor a ate în administrarea altor entități) a ate în administrarea Consiliului Local al municipiului
Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban“ au fost executate următoarele lucrări: Reparații curente strada Ștrandului
(tronson cuprins între strada Clopoței și benzinăria Agip - proiectare + execuție) - sistem rutier - 8.990 mp; Reparații curente strada Ecaterina Teodoroiu
(tronson între strada Viișoarei și strada Andrei Mureșanu - proiectare + execuție) - sistem rutier - 1.346 mp și trotuare - 591 mp; Reparații curente strada
Radu de la Afumați (proiectare + execuție) - sistem rutier - 3.635 mp și trotuare - 1.408 mp; Reparații curente strada B-dul Republicii (tronson între sens
giratoriu Kau and și Aleea Ostrov, cu excepția intersecției cu strada Laboratorului) (proiectare + execuție) - sistem rutier - 14.755 mp.
Valoarea totală aferentă reparaţiilor curente şi întreţinerii străzilor pe anul 2013 – 6.095.318,02 lei
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CAPITOLUL OBIECTIVE DE INVESTIŢII

În anul 2013, conform Programului anual de investiţii aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploieşti, cu nanțare de la bugetul local şi credit BRD,
în baza contractelor încheiate, au fost realizate lucrările de execuție aferente următoarelor obiective de investiții, astfel:
Modernizare şi reabilitare străzi, inclusiv canalizare şi racorduri de canalizare, cartier Bereasca (străzile: Pădurii, Lămâitei, Liliacului, Perilor, Merilor,
Prunilor, Piersicilor, Albăstrelelor, Micşunelelor, Stânjeneilor, Zambilelor, Rozmarin, Drumul Serii, Călțunași, Trifoiului, Viorelelor, Bujorilor, Crângului,
Zorelelor) ; (străzile Frăţiei, Horaţiu, Periş, Ecoului, Triaj, Bârzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Brazdei, Berzei, Dâmboviţa, Rotari, Acarului, Lemnari,
Dezrobirii, Neajlov, Olteni); Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare;Modernizare strada Caraiman;
Amenajare parcări cu dale ecologice zona Nord, zona Vest şi zona Central-Sud-Est (strada Călmatui - zona garaje, strada Mocanilor bl. 52,58,59,61 zona Malu Roşu, Aleea Zamora bl. 175, bl. 116, strada Domnişori până la intersecţia cu strada Padina, Aleea Găgeni bl. 127, 128, strada Mihai Bravu bl. 40, strada
G-ral Eremia Grigorescu bl. 72-73) ; Amenajare parcări Cartier Enăchiţă Văcărescu (parcările P3, P4, P6, P10, P13, P14, P15, P16, P232, P23, P27, P32, P35, P36,
strada Malu Roşu ); Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis a vis de SGU ) ;
Modernizare Cartier Peneş Curcanul (străzi balastate - Burebista, Veterani, Cimpoiului, Intrarea Scărişoara, Lopătari, Văratec, Aleea Câmpiniţei,
Intrarea Borsec, Rândunelelor, Vasile Pârvan, Vasile Goldiş, Minelor, Emil Racoviţă şi canalizări pe străzile: Burebista, Veterani, Cimpoiului, Intrarea
Scărişoara, Lopătari, Văratec, Aleea Câmpiniţei, Intrarea Borsec, Rândunelelor, Vasile Pârvan, Vasile Goldiş, Minelor, Emil Racoviţă); Cartier Gheorghe Doja
(străzile Amurgului, Azurului, Austrului, Frunzelor, Fundeni, Mătăsari, Victor Babeş, Doamna Stanca, Petriceicu Vodă, Dâmbului) ;
Refacere pavaj Palat Administrativ;
Amenajare parcare şi pietonal strada Toma Caragiu ; In baza contractelor încheiate, în 2013, au fost demarate lucrări de execuţie, dar care vor
nalizate în anul 2014, astfel:
Refacere sistem rutier strada Coştilei, Salva Vişeu, Tunari ;
Amenajare exterioară Sala Sporturilor Olimpia;
Loc de odihnă zona Casa Cărţii .
In anul 2013 au fost încheiate urmatoarele contracte, urmând ca lucrările sa e demarate în anul 2014, astfel:
Parcare supraterană strada Cuza Vodă;
Modernizare strada Vârful cu Dor;
Drum acces din strada Libertăţii;
Valoarea totală aferentă obiectivelor de investiţii, capitolul Transporturi, executate în anul 2013 este de 23.081.730,57 lei
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LUCRĂRI DE INVESTIŢII
Serviciul Dezvoltare, Întreţinere Unităţi Cultura, Învăţământ, Sănătate

Municipalitatea s-a asigurat de urmărirea execuţiei lucrărilor
pentru obiectivele de investiţii/reparaţii la unităţile de învăţământ, de
sănătate publică şi culte, a căror nanţare este asigurată de Municipiul
Ploieşti. În decursul anului 2013, au fost nalizate următoarele lucrări:
Reabilitare/modernizare şi echipare speci că a Centrului de
primire în regim de urgenţă Cireşarii din Ploieşti, str. Rariştei nr.62 C.
Sursă de nanţare: buget local şi fonduri europene;
Valoare lucrări executate: 4.349.800,77 lei.
Instalaţia interioară de încălzire la Şcoala Gimnazială ,,Radu
Stanian''.
Sursă de nanţare: buget local;
Valoare lucrări: 56.687,34 lei.
Instalaţia interioară de încălzire - centrală termică la Grădiniţa
nr.7.
Sursă de nanţare: buget local;
Valoare lucrări: 50.953 lei;
Refacere acoperiş Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul'';
Valoare lucrări: 460.500lei;
Sursă de nanţare: buget local;
Refacere împrejmuire Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”.
Sursă de nanţare: buget local;
Valoare lucrări: 25.000 lei;

La un număr de 41 unităţi de învăţământ, au fost
montate echipamente noi de supraveghere video, în valoare
de 103.314 lei.
De asemenea, au fost demarate lucrări de investiţii
la unităţile de învăţământ enumerate, având ca sursă de
nanţare bugetul local.
Instalaţia interioară de încălzire Şcoala Gimnazială
,,Ienachiţă Văcărescu'';
Montare centrală termică la Şcoala Gimnazială
,,Florin Comisel'';
Montare centrală termică la Grădiniţa nr.38;
Montare centrală termică la Şcoala nr.13;
Montare centrală termică la Şcoala nr.19;
Totodată a fost demarată procedura de achiziţie
publică pentru următoarele lucrări;
Înlocuire tâmplărie la Colegiul Naţional ,,I. L.
Caragiale'';
Consolidare şi refuncţionalizare Spital Municipal
Ploieşti, secţia oncologie,
Etapa a II-a;
Modernizare dousprezece terenuri de sport la
unităţi de învăţământ.
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LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE
Au fost executate lucrări de reparaţii la următoarele unităţi de învăţământ:
Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza'': reparaţie acoperiş, intervenţie la instalaţia
electrică, placat cu parchet patru săli de clasă;
Colegiul Tehnic ,,Elie Radu'': hidroizolaţii la cantină;
Liceul Tehnologic ,,1 Mai'': reparaţie instalaţie de încălzire;
Liceul de Artă ,,Carmen Sylva'': înlocuire glafuri geamuri;
Şcoala Gimnazială ,,Sf. Vineri'': igienizare şi amenajare săli clasă;
Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna'': reparaţie coş fum şi învelitori tabla;
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu'': reparaţie instalaţie interioară de
încălzire;
Şcoala Gimnazială ,, George Emil Palade'': reparaţie instalaţie interioară
de încălzire;
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil'': hidroizolaţie clădire;
Şcoala Gimnazială ,,Sf. Vasile'': revizie instalaţia electrică;
Şcoala Gimnazială ,,Ienachiţă Văcărescu''; revizie instlatie electrică;
Grădiniţa cu program prelungit Licurici: hidroizolaţii copertine;
Grădiniţa nr.2: revizie instalaţie electrică;
Grădiniţa ,,Scu ţa Roşie'': reparaţie cazan centrală termică;
Grădiniţa nr.4: revizie instalaţia electrică, înlocuit tablou electric;
Grădiniţa nr.3: reparaţie alimentare cu apă instalaţia de apă;
Grădiniţa nr.35: revizie instalaţie electrică;
Grădiniţa cu program prelungit Upetrom: reparaţie şi înlocuit toc geam;

Pentru unităţile de cult (enumerate mai jos) a fost
alocată din bugetul local, suma de 448.000 lei şi au fost
realizate următoarele lucrări:
Parohia ,,Dumitru Apostol'': lucrări de zidărie la
nouă biserică;
Parohia ,,Sf. Vasile'': reparaţii la acoperiş, faţada
bisericii şi sfântul altar;
Catedrala ,,Ioan Botezatorul'': tencuieli interioare şi
exteioare;
Parohia ,,Înălţarea Domnului şi Sf. Ştefan cel
Mare'': refacerea şi placarea treptelor bisericii;
Parohia ,,Sf. Haralambie'': vopsire acoperiş şi a
pereţi exteriori la bisericii;
Parohia ,,Buna Vestire'': restaurarea picturilor şi
repararea gardului;
Parohia ,,Sf. Pantelimon'': reparaţii porţi şi gard;
Parohia Romano Catolică: reparaţii acoperiş
biserică şi reparaţii parţiale interioare şi exterioare;
Parohia ,,Maica Precista'': restaurarea bisericii;
Parohia ,,Naşterea Domnului şi Sf. Apostol:
realizare instalaţie de încălzire şi lucrări de nisaje pictură
în frescă.
Sursă de nanţare: buget local.
Valoare lucrări executate: 227.289 lei
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PROTECŢIE SOCIALĂ PENTRU PLOIEȘTENI
Ajutorul municipal de încălzire – energie
termică, gaze naturale, lemne și energie
electrică a fost oferit pentru 16.000 de
apartamente și 5000 de case, iar valoarea totala
este de 22.975.500 lei .
D e Tr a n s p o r t P u b l i c G r atu i t au
bene ciat:
Veterani – 6.240 lei;
Elevi – 3.113.148 lei;
Studenți – 796.812 lei;
Pensionari – 30.813.376 lei.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
Asistenţă socială în caz de invaliditate – 17.385.000 lei
Ajutoare sociale cămine de bătrâni – 500.000 lei
Cantina socială (1200 persoane) și centrul de zi pentru
preșcolari(25 copii) – 3.000.000 lei
Venit minim garantat – 20.000 lei
Tineri căsătoriți – 500.000 lei
Cabinete medicale școlare – 3.500.000 lei
Creșe – 2.135.000 lei
Burse – 1665 elevi – 1.088.100 lei
Sociale – 1368 elevi – 820.800 lei
Performanță și merit – 297 elevi – 267.300 lei

Evenimente culturale şi sociale în
parteneriat cu
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Festivalul Interetnic „Alfabetul convieţuirii”
Festivalul Interetnic „Alfabetul
convieţuirii” - În parteneriat cu
Gu ve r nu l Rom â n i e i , pr i n
Ministerul Culturii şi Cultelor,
Ploieştiul a organizat şi găzduit
o amplă manifestare culturală,
ce a avut ca scop promovarea
artei şi tradiţiei comunităţilor
etnice din România.

Flacăra olimpică FOTE ajunge la Ploiești
Festivalul Olimpic al Tineretului European a fost organizat în 2013, în
România, la Brașov. În drumul spre Brașov, acăra olimpică a ajuns și la
Ploiești pe 10 februarie și a fost purtată de două gimnaste de renume
mondial: Corina Ungureanu, campioană mondială, și Ana Maria
Tămîrjan, campioană olimpică.
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La Ploiești se premiază performanţa
Primăria municipiului Ploieşti a susţinut promovarea sportului de performanţă, pentru perioada
01.06.2013-15.12.2013.
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Premierea celor mai buni elevi
Premierea celor mai buni elevi bene ciari ai burselor sociale - Într-un cadru festiv, 20 de tineri din colegiile,
liceele şi grupurile şcolare din oraşul nostru au fost recompensaţi pentru rezultatele deosebite obţinute, precum
şi pentru implicarea pe care au dovedit-o în activităţile organizate de către municipalitate. Pe lângă dulciurile
speci ce, care sunt dăruite cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevilor le-au fost înmânate tablete, de către
reprezentanţii rmei Huawei. Fiecare unitate liceală a fost reprezentată de câte un elev, desemnat de către
conducerea şcolii, astfel încât, criteriului performanţei şcolare i-a fost adăugat cel de a bene ciarul unui burse
sociale sau al programului „bani de liceu”.
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