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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
 

 
 
Constituit conform H.C.L. nr.127/23.06.2000, cuprinde 27 de consilieri a căror activitatea se desfăşoară prin 
comisiile de specialitate, având în acest moment următoarea componenţă : 
 
COMISIA NR.1 
Buget, finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi 
prognoze 
 
COMPONENŢA: Preşedinte             Elena TRICAN                        Economist, PD 
                              Secretar                 Ioan RUSU                              Inginer, PNL              
                              Membrii                Ion IANCU                              Economis, PSD 
                                                            Augustin Constantin MITU     Economist, PSD 
                                                            Radu Valentin  
                                                            MATEESCU                            Tehnician, PNL   
 
CONSILIER MUNICIPAL ELENA TRICAN  
 
În perioada anului 2004, activitatea mea s-a concretizat în: 

• participarea la toate şedinţele Consiliului Local, în cadrul cărora am intervenit  cu observaţii  care au vizat 
fondul proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi. 

• participarea la şedinţele Comisiei nr.3 şi Comisiei nr.1, din care fac parte, fiind  în acest moment 
preşedintele Comisiei nr. 1; în cadrul şedinţelor celor două comisii am propus  modificări de formă şi de 
fond la proiectele de hotărâri puse în discuţie, astfel încât acestea să devină în sprijinul cetăţenilor, atât în 
domeniul fiscalităţii cât şi pe plan social  prin sporirea gradului de confort în cartierele în care locuiesc. 

• participarea în cadrul comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi prestări servicii, constituită de Consiliul 
Local Ploieşti, în baza Legii 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, unde mi-am adus aportul 
în parcurgerea etapelor  prevăzute de lege, până la vânzarea efectivă a spaţiilor; 

• participarea la întâlnirile Grupului Operativ în cadrul cărora am propus modificări (completări) la 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţelor, în mare parte acestea fiind acceptate şi de ceilalţi 
colegi; 

• participarea la elaborarea următoarelor hotărâri; 
1. Hotărârea nr. 132/30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Clubului Sportiv Municipal Ploieşti; 
2. Hotărârea nr. 140/30.09.2004 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 

privind venitul minim garantat; 
3. Hotărârea nr. 153/30.09.2004 privind preluarea personalului care exploatează automobilele ce deservesc 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local şi Primăria Municipiului Ploieşti; 
4. Hotărârea nr.166/28.10.2004 privind închirierea spaţiilor destinate creaţiei  artistice; 
5. Hotărârea nr. 175/03.11.2004 privind aprobarea Programului de restructurare şi reorganizare al Regiei 

Autonome de Transport Public Ploieşti; 
6. Hotărârea nr.171/28.10.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SOCIETATEA NAŢIONALĂ de 

TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 
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NATURALE MEDIAŞ pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor  de natură similară cu cele prevăzute la art. 50 alin, 1 din Legea 571/2003 privind Codul; 

7. Hotărârea nr.177/18.11.2004 privind măsurile ce se impun în vederea stopării acţiunii unilaterale a 
operatorului S.C. „Servicii  salubritate Bucureşti” S.A. de majorare a tarifelor de salubrizare pentru 
persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari în Municipiul Ploieşti cu încălcarea Regulamentului aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 110 din 31 august. 

8. Hotărârea nr. 190/03.12.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SC INDUSTRIA CĂRNII ŞI A 
FRIGULUI S.A. Ploieşti pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri  a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

9. Hotărârea nr. 196/15.12.2004 privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local al Municipiului Ploieşti 
nr. 114/2003. 

• participarea în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate de firmele care au participat la 
licitaţia organizată în vederea concesionării Hipodromului; 

• acordarea de audienţe cetăţenilor municipiului Ploieşti; în zilele de luni şi miercuri începând cu orele 
15.30 am acordat audienţă unui număr mare de cetăţeni, problemele sesizate de aceştia  au fost aduse la 
cunoştinţa Consiliului Local iar între şedinţe, prin adrese oficiale, au fost aduse la cunoştinţa Primarului 
Municipiului Ploieşti şi a direcţiilor şi serviciilor publice cu competenţe în soluţionarea lor; am urmărit 
modul de soluţionare a problemelor sesizate de cetăţeni şi am intervenit acolo unde problemele au fost 
rezolvate în parte sau deloc; 

• organizarea de întâlniri cu cetăţenii Ploieştiului; am mers în teritoriu din proprie iniţiativă sau la solicitarea 
unor cetăţeni; 

 
Atât în cadrul şedinţelor Consiliului Local, cât şi în cadrul comisiilor am militat pentru: 

• respectarea interesului cetăţenilor; 
• reducerea fiscalităţii; 
• respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului privat al municipiului şi 

utilizarea domeniului public al acestuia; 
• utilizarea eficientă, în interesul cetăţenilor şi a comunităţii, a banilor publici; 

 
În cadrul audienţelor ce le-am ţinut săptămânal am discutat cu cetăţenii care mi-au solicitat sprijinul în rezolvarea 
anumitor probleme, pe care în mare parte le-am rezolvat. 
În cadrul întâlnirilor în teritoriu cu cetăţenii am preluat toate problemele sesizate de aceştia şi constatate de mine, 
le-am adus la cunoştinţa Consiliului Local şi autorităţii executive a Primăriei, solicitând stabilirea de termene şi 
responsabilităţi de rezolvare; pentru o parte din probleme m-am implicat direct, colaborând cu compartimente 
(direcţii, servicii) de specialitate din cadrul Primăriei. 
În întreaga mea activitate am militat pentru depolitizarea administraţiei locale, în sensul ca iniţierea şi adoptarea 
hotărârilor Consiliului Local  să aibă la bază interesul comunităţii, al cetăţenilor, astfel încât la nivelul 
municipiului Ploieşti să se facă o administraţie profesională şi nu pe bază de interese de grup sau politice. 
Consider că este imperios necesar pentru această perioadă să prevaleze respectarea şi aplicarea întocmai a 
discuţiilor legale de toţi cei implicaţi în realizarea catului de conducere şi administrare a unităţii administrativ 
teritoriale. 
Totodată trebuie să existe o implicare efectivă a fiecărui consilier local în activitatea de gestionare eficientă a 
patrimoniului public şi privat al municipiului, dând dovadă de maximă responsabilitate pentru protejarea 
interesului public. 
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CONSILIER MUNICIPAL IOAN RUSU 
 
In anul 2004, in cadrul Consiliului Local Ploiesti, subsemnatul, Consilier Local PNL Ioan Rusu, mi-am desfasurat 

activitatea pe durata intregului an fiind reales si pentru mandatul 2004-2008. In cadrul Consiliului Local Ploiesti 

am optat pentru continuarea activitatii in cadrul Comisiei de Buget Finante, obiectivul meu principal fiind 

monitorizarea modului de cheltuire a banilor publici si sanctionarea publica a abaterilor. 

 

• Pe parcursul intregului an 2004 am continuat sa sustin in cadrul Comisiei de Buget Finante, la fel ca in anii 

precedenti, acordarea de facilitati la plata taxelor si impozitelor locale cetatenilor cu probleme sociale 

deosebite, fiind initiator la toate Hotararile de Consiliu in cauza. 

• La acelasi capitol de acordare de facilitati la plata impozitelor locale pentru agenti economici, am votat ferm 

impotriva acordarii de facilitati, de cele mai multe ori constatand ca scutirile de plata nu au nimic comun cu 

interesul comunitatii si au conexiuni cu interesele punctuale ale unor firme. Modul de intocmire ale dosarelor 

de scutiri si emiterea hotararilor mi s-au parut mai mult decat dubioase in cazul agentilor economici. 

• M-am opus constant cresterilor nejustificate ale taxelor si impozitelor locale sustinute de  catre Primarul 

Municipiului Ploiesti. Justificarea acestuia ca bugetul are nevoie de mai multi bani nu sta in picioare atat timp 

cat la capitolul cheltuieli, Consiliul Local Ploiesti risipeste in continuare bani publici pe contracte total 

ineficiente: iluminat public, salubritate, informatizarea primariei. 

• M-am opus ferm introducerii taxei pentru parcarea curenta sustinuta de Primarul Municipiului Ploiesti. 

Executivul Primariei a justificat ca banii colectati din aceasta taxa au fost folositi pentru construirea de parcari 

prin Administratia Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei. La sfarsitul anului 2004 am constatat ca 

aceasta taxa se colecteaza de catre Directia de Finante dar nu se regaseste in nici un cont al ADPP pentru 

construirea de parcari. Practic, cetatenii platesc taxa de parcare curenta dar nu se stie ce face Executivul cu 

banii atat timp cat Primarul Municipiului Ploiesti nu poate demonstra ca banii in cauza se regasesc intr-un 

cont special al ADPP cu destinatia de construire de parcari. 

• Am participat in cadrul Comisiei de Buget Finante la analiza activitatii Regiei Autonome de Transport Public 

Ploiesti, analiza dispusa de catre Consiliul Local Ploiesti in urma cresterii preturilor la abonamente. In urma 

investigatiilor efectuate a rezultat ca activitatea Consiliului de Administratie a acestei regii este deficitara, 

acesta dispunand in luna august 2004 o crestere substantiala a pretului la abonamente fara acordul Consiliului 

Local Ploiesti. Personal am initiat o Hotarare  pentru demiterea acestui consiliu. Nu am inteles ce interese a 

avut Primarul Municipiului Ploiesti de a sustine acest Consiliu de Adminstratie atat timp cat acesta nu a 

respectat reglementarile Consiliului Local. In cadrul analizei am constatat ca la RATP Ploiesti se tipareste un 
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ziar local, INFOTRANZIT pentru care au fost angajate 6 persoane din banii publici iar ziarul a fost folosit in 

cadrul campaniei la alegerile locale pentru promovarea imaginii Primarului in functie, candidat la un nou 

mandat.  

• M-am opus initiativei Primarului Municipiului Ploiesti de asa zisa initiativa de restructurare a Regiei 

Autonome de Transport Public Ploiesti prin externalizarea vanzarii biletelor de autobuz catre o societate 

privata. Se cunoaste scandalul din cadrul unei sedinte de Consiliu Local in care unii consilieri au demonstrat 

ca firmele favorizate detineau caietul de sarcini inainte de a apare anuntul public de sustinere  a licitatiei si a 

scoaterii oficiale a acestuia la vanzare. 

• Pe durata intregului an 2004 am monitorizat personal activitatea de salubrizare a cailor publice de catre firma 

S.S.B. Pentru strada Ion Maiorescu am demonstrat ca s-au platit bani publici pentru curatenia acestei strazi 

desi serviciul nu a fost prestat. Amintesc doar ca am fost informat in scris ca strada se matura saptamanal 

manual atat pe carosabil cat si pe ambele trotuare. Dar surpriza: strada Ion Maiorescu nu are trotuar pe partea 

dreapta ! Desi am sesizat in scris Corpul de Control al Primului Ministru Adrian Nastase, nu s-a luat nici o 

masura.   

• Am propus Consiliului Local si s-a votat ca programul de curatenie stradal lunar sa fie publicat pe 

INTERNET pe site-ul Primariei Ploiesti, astfel incat fiecare cetatean sa poata monitoriza daca programul se 

respecta de catre operatorul de salubritate, in caz contrar, cetatenii sa poata sesiza autoritatile locale. In cadrul 

acestui program lunar afisat pentru decembrie 2004 apare in cazul maturatului mecanizat ca acesta se 

realizeaza pe toata suprafata strazii la o singura trecere. In raspunsul primit la sesizarea mea scrisa, Primaria 

Ploiesti imi raspunde ca de fapt se fac mai multe treceri ale utilajului mecanizat de maturat. Deci se plateste 

maturatul mecanizat pe intreaga suprafata sradala. Intrucat, personal nu am vazut niciodata un utilaj maturand 

mecanizat mijlocul strazii, am mari dubii privind corectitudinea operatorului de salubritate S.S.B. privind 

lucrarile executate fata de sumele incasate.  

• In luna noiembrie 2004 m-am opus ferm actiunii unilaterale a operatorului de salubritate S.S.B. de crestere a 

tarifului de ridicare a gunoiului menajer de la populatie cu 50% fara acordul Consiliului Local. Prin Hotarare 

de Consiliu s-a impus ca Primarul Municipiului Ploiesti sa ia masuri de sanctionare a operatorului de 

salubritate pentru ilegalitatea comisa. Din pacate, Primarul Municipiului Ploiesti nu a facut absolut nimic in 

acest sens si a sustinut in continuare in cadrul urmatoarei sedinte de consiliu marirea acestui tarif in 

detrimentul intereselor cetatenilor. 

• Pentru actul ilegal si unilateral al operatorului de salubritate S.S.B. de crestere a tarifelor de ridicare a 

gunoiului menajer de la populatie fara acordul Consiliului Local Ploiesti am sesizat in scris Autoritatea 
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Nationala de Reglementare in domeniul Seviciilor Comunitare (ANRSC)  care a luat masuri imediate ca 

banii incasati ilegal de SSB in luna noiembrie 2004 sa fie returnati cetatenilor in cauza.  

• Aprinderea si stingerea iluminatului public a creat mari probleme cetatenilor prin nerespectarea de catre SC 

LUXTEN a orelor rezonabile de aprinderee si stingere a iluminatului. Este deja cunoscut faptul ca stingerea 

brusca a iluminatului public, dimineata cand afara este inca intuneric, a creat mari probleme conducatorilor 

auto la trecerile de pietoni cu riscul mare de producere de accidente umane. In urma initiativei avute in cadrul 

Consiliului Local Ploiesti s-a votat o Hotarare de Consiliu care a reglementat ca aprinderea si stingerea 

iluminatului public de catre firma SC Luxten SA sa nu afecteze activitatea normala a muncipiului Ploiesti. 

Este necesar totusi ca inspectorii Primariei Ploiesti sa monitorizeze atent firma SC Luxten SA intrucat chiar 

daca s-au reglementat orele de prindere si stingere a iluminatului public, acesta firma sa respecte masurile 

hotarite de catre Consiliul Local Ploiesti.  

• In cadrul actiunilor de comunicare cu cetatenii, am propus si s-a aprobat in cadrul consiliului ca toate 

sedintele Consiliului Local Ploiesti sa fie inregistrate si transmise public in integralitate de catre o televiziune 

locala. In acest fel, cetatenii pot urmari modul in care consilierii voteaza si se implica in rezolvarea 

problemelor comunitatii locale. 

• In cursul anului 2004 am constat ca unele regii proprii ale Primariei Ploiesti nu au asigurat furnizarea de 

informatii solicitate de un ziar local ( Gazeta de sud-est ), in conformitate cu Legea transparentei 

informatiilor publice. Am sesizat acest aspect in sedinta consiliului din luna decembrie 2004 in vederea 

reglementarii legale a asigurarii unei relatii normale cu presa locala. 

• In ultima sedinta de consiliu din anul 2004 aferenta lunii decembrie am propus ca toate licitatiile importante 

din cadrul Primariei Ploiesti sa fie transmise de o televiziune locala astfel incat sa se asigure in totalitate 

transparenta achizitiilor publice pentru evitarea actelor de coruptie.  

In anul 2004, m-am implicat in problemele de Administratie Publica Locala ale Municipiului Ploiesti prin: 

 Initieri de Hotarari de Consiliu Local  

 Interpelari in Sedintele de Consiliu Local  

 Sesizarea organelor in drept privind neregulile constatate in activitatea Primariei Ploiesti 

 Luari de pozitie in cadrul Comisiei de Buget-Finante 

 Scrisori deschise  adresate D-lui Primar al Municipiului Ploiesti 

 Conferinte de presa 

 Intalniri cu cetatenii 
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CONSILIER MUNICIPAL RADU VALENTIN MATEESCU 
 
În anul 2004, activitatea mea în cadrul Consiliului Local a constat în: 

• participarea la toate şedinţele Consiliului Local, în cadrul cărora am intervenit cu menţiuni şi recomandări 
la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi. 

• participarea la şedinţele Comisiei nr.3 şi Comisiei nr. 1, din care fac parte, fiind secretar la cele două 
comisii. În cadrul şedinţelor celor două comisii am propus modificări de formă şi de fond la proiectele de 
hotărâri puse în discuţie, astfel încât acestea să vină în sprijinul cetăţenilor, atât în domeniul fiscalităţii cât 
şi pe plan social, prin sporirea gradului de confort în cartierele în care locuiesc. 

• participarea în cadrul comisiei pentru vânzarea spaţiilor destinate creaţiei artistice, constituită de Consiliul 
Local Ploieşti conform H.G. nr. 973/2004; 

• participarea, în cadrul Comisiei nr. 1, la monitorizarea aplicării Programului de restructurare şi 
reorganizare R.A.T.P. Ploieşti; 

• participarea la întâlnirile Grupului Operativ în cadrul cărora am făcut menţiuni şi recomandări la 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţelor; 

• participarea la elaborarea următoarelor hotărâri: 
1. Hotărârea nr.166/28.10.2004 privind închirierea spaţiilor destinate creaţiei artistice; 
2. Hotărârea nr. 172/28.10.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SOCIETATEA NAŢIONALĂ 

DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE MEDIAŞ pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

3. Hotărârea nr.175/03.11.2004  privind aprobarea Programului de restructurare şi reorganizare a Regiei 
Autonome de Transport Public Ploieşti. 

4. Hotărârea nr. 177/18.02.2004 privind măsurile ce se impun în vederea  stopării acţiunii unilaterale a 
operatorului S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., de majorare a tarifelor de salubrizare pentru 
persoane fizice şi asociaţiile de proprietari din Municipiul Ploieşti, cu încălcarea Regulamentului aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 110 din 31 august 2004. 

5. Hotărârea nr. 190/03.12.2004 privind soluţionarea cererii formulate de S.C. INDUSTRIA CĂRNII ŞI A 
FRIGULUI S.A. Ploieşti, pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

• acordarea de audienţe cetăţenilor Municipiului Ploieşti în zilele de miercuri începând cu orele 18.00, 
problemele sesizate de aceştia fiind aduse la cunoştinţa Consiliului Local, a Primarului Municipiului 
Ploieşti şi a direcţiilor şi serviciilor publice cu competenţe în soluţionarea lor; am urmărit modul de 
soluţionare a problemelor sesizate de cetăţeni; 

• organizarea de întâlniri cu cetăţenii municipiului în teritoriu, din proprie iniţiativă sau la solicitarea 
acestora, unde problemele sesizate de aceştia şi constatate de mine au fost aduse la cunoştinţa Consiliului 
Local şi Executivului Primăriei,  solicitând stabilirea de termene de rezolvare; 

 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local, cât şi în cadrul comisiilor am urmărit: 

• respectarea intereselor cetăţenilor; 
• reducerea fiscalităţii; 
• respectarea prevederilor legale privitoare la valorificarea patrimoniului privat al municipiului şi utilizarea 

domeniului public al acestuia; 
• utilizarea banilor publici în interesul comunităţii; 
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CONSILIER MUNICIPAL AUGUSTIN MITU 
 
In anul 2004 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 pe care le-am desfasurat in anul 2004 au constat in: 

• sunt membru al Comisiei nr. 1 – Buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, 
strategii si prognoze; 

• am participat la sedintele saptamanale ale Comisiei unde am dezbatut diferitele proiecte de hotarari 
incercand de fiecare data sa aduc imbunatatiri acestora in primul rand din punctul de vedere al 
cetateanului acestui oras; 

• am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local. In cadrul dezbaterilor din 
aceste sedinte am intervenit cu obstructii pertinente incercand sa lamuresc diferitele probleme si totodata 
sa sustin proiectele supuse aprobarii; 

• am fost initiator (singur, sau alaturi de alti colegi consilieri) al unui numar de 15 de proiecte de hotarari, 
legate in special de domeniul comisiei din care fac parte privind: 

 
1. 17/30.01.2004 Hotărâre privind soluţionarea cererii nr. 204874/2003 formulată de 

Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor datorate la Bugetul Local 
al Municipiului Ploieşti de către S.C. PROTAN S.A. Filiala Ploieşti. 

2. 26/27.02.2004 Hotărâre privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă 

3. 40/30.03.2004 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru construirea unei 
grădiniţe în zona Centrală a Municipiului Ploieşti 

4. 46/30.03.2004 Hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă 

5. 48/30.03.2004 Hotărâre privind modificarea hotărâri nr. 254/2003 a Consiliului Local al 
Municipiului Ploieşti 

6. 54/30.03.2004 Hotărâre privind soluţionarea cerrilo9r de acordare a înlesnirilor la plata 
impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului Local solicitate de 
Popovici Ioana, Manea Ştefan, Onu Gabriela, Iosif Niculina, Tudor Julieta 

7. 55/.30.03.2004 Hotărârea privind atribuirea unor bunuri (terenuri şi clădiri) cea aparţin 
domeniului public al municipiului Ploieşti, în folosinţa gratuită a unităţilor 
sanitare de interes local şi repartizarea unor spaţii către Casa Judeţeană de 
Pensii Prahova 

8. 66/03.05.2004 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor loturi de teren în 
vederea construirii de garaje 

9. 168/28.10.2004 Hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile proprietate 
privată a Municipiului Ploieşti 

10. 169/28.10.2004 Hotărâre privind închirierea directă a unei suprafeţe de teren pentru creare 
alee – servitute de trecere la imobilul aflat în proprietatea D-nei Datcu 
Antoneta – Coca, situat în Ploieşti, str. Luminişului nr. 10 
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11. 172/28.10.2004 Hotărâre privind soluţionarea cererii formulate de Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Sucursala de Transport Gaze 
Naturale Mediaş pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului 
pe clădiri a construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la Art. 250, 
alineatul 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 

12. 175/03.11.2004 Hotărâre privind aprobarea programului de restructurare şi reorganizare al 
Regiei autonome de Transport Public Ploieşti 
 
 

13. 187/03.12.2004 Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru prestarea serviciilor în regim de 
urgenţă în interesul persoanelor fizice şi juridice pentru anul 2005 

14. 190/03.12.2004 Hotărâre privind soluţionarea cererii formulate de S.C. Industria Cărnii şi a 
Frigului S.A. Ploieşti pentru avizarea în vederea scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri a construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute 
în Art. 250 alineatul 1 Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 

15. 196/15.12.2004 Hotărâre privind modificare hotărârii Consiliului Local al Municipiul 
Ploieşti nr. 114/2003  

 
 

• am participat la sedintele Grupului Operativ al Consiliului Local atat in calitate de consilier initiator. 
• in calitate de membru al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de 

locuinta am participat la toate sedintele acestei comisii urmarind ca repartizarea acestora sa fie facuta in 
conformitate cu legea si in conditiile cele mai avantajoase pentru bugetul Primariei Ploiesti. 

 
                                                                               
COMISIA  NR. 2 
Valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, 
promovarea operaţiunii comerciale 
 
COMPONENŢA : Preşedinte             Nicolae OPREA Economist,PSD 
                              Secretar                 Andrei BANU                         Colonel, 
Independent 
                              Membrii                 Marcian COSMA                  Tehnician,PNL 
                                                             Marcel TOMA                       Tehnician,PNL 
                                                             Eveline Ileana 
                                                             VASILESCU Inginer  
chimist,PRM 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL NICOLAE OPREA 
 
Începând cu data de 19.07.2004, data primei convocări a Consiliului Local al municipiului Ploieşti, rezultat în 
urma alegerilor din 6 iunie 2004 - am participat la toate şedinţele ordinare ale Consiliului. 
În perioada 19.07-31.12.2004 am desfăşurat următoarele activităţi în calitate de Consilier Local: 

1. Am condus trei şedinţe de constituire a Consiliului Local în calitate de decan de vârstă. 
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2. Am condus în calitate de preşedinte de şedinţă ales Şedinţele Consiliului Local din lunile iulie, august şi 
septembrie 2004. 

3. Am iniţiat individual 7 proiecte de hotărâri, iar împreună cu alţi consilieri un număr de 17 proiecte de 
hotărâri. 

Obiectul proiectelor de hotărâri pe care le-am iniţiat sau la a căror elaborare am participat constă, în principal, în 
reglementarea serviciilor publice, administrarea patrimoniului municipiului Ploieşti, reglementări urbanistice şi 
proiecte de investiţii. 
Menţionez ca având un impact major asupra comunităţii locale următoarele hotărâri: 

• Nr.110/ aug.2004 – Regulamentul serviciului public de salubrizare; 
• Nr.179/ dec.2004 – Programul de contorizare la nivel de branşament a consumatorilor racordaţi la 

sistemul public de alimentare cu energie termică; 
• Nr.181/dec.2004 – Programul de aprindere şi de stingere a iluminatului public. 

4. Am participat cu intervenţii şi propuneri în cursul discutării proiectelor de hotărâri în toate şedinţele 
Consiliului Local. 

5. Am condus în calitate de preşedinte activitatea Comisiei de Specialitate nr. 2 pentru valorificarea 
patrimoniului, servicii către populaţii, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale. 

Comisia s-a întrunit, de regulă, săptămânal şi a emis un număr de 70 avize din care 3 negative. 
6. Am acordat peste 50 audienţe solicitate de cetăţeni ai municipiului Ploieşti în cadrul programului 

organizat la sediul P.S.D. Pentru rezolvarea problemelor sesizate de cetăţeni am făcut numeroase deplasări 
pe teren şi am colaborat cu conducerile R.A.T.S.P., D.G.D.U., A.D.P.P., Parcul Memorial „Constantin 
stere” şi Serv. Public Finanţe şi Administrarea Patrimoniului. 

7. Având în vedere atât experienţa de 3 mandate de consilier, cât şi cea de viceprimar, am răspuns 
întotdeauna solicitărilor R.A.T.S.P., A.D.P.P., O.P.P. şi D.G.D.U. pentru rezolvarea unor probleme nou 
apărute în activitatea acestora sau de impact major în rândul populaţiei. 

8. Am reprezentat interesele Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare Apa 
Nova (până în noiembrie 2004) şi în Comitetul de Coordonare Dalkia Termo-Prahova. 

9. În baza desemnării de către Consiliul Local ca membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de boli 
infecţioase am îndeplinit funcţia de Preşedinte C.A. 

 
CONSILIER MUNICIPAL MARCEL TOMA 
 
Subsemnatul Marcel Toma am fost ales consilier în cadrul Consiliului Local Ploieşti din parte Partidului Naţional 
Liberal în urma alegerilor din data de 6 iunie 2004 şi mi-am desfăşurat activitatea atât în cadrul şedinţelor de 
Consiliu, cât şi al celor de Comisii, participând, totodată, la mai multe întâlniri cu cetăţenii şi la urmărirea 
activităţii Primăriei şi a instituţiilor subordonate acesteia pe teritoriul municipiului Ploieşti, în vederea 
îmbunătăţirii activităţii acestora. 
În ceea ce priveşte activitatea în cadrul Comisiilor Consiliului Local, am participat la lucrările Comisiei pentru 
valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură şi Promovare Operaţiuni 
Comerciale. 
În cadrul Comisiei pentru Valorificarea patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, agricultură şi 
Promovare Operaţiuni Comerciale, ale cărei şedinţe se desfăşoară la sediul Regiei Autonome de Termoficare şi 
Servicii Publice, am desfăşurat următoarele activităţi: 

• analizarea realizării de lucrări şi servicii de interes public local în condiţiile legii, analizarea şi 
propunerea concesionării sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local; 

• organizarea serviciilor necesare comunităţii, în condiţii de eficienţă şi operativitate, şi urmărirea 
activităţii acestora; 
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• asigurarea libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale, înaintarea de propuneri pentru îmbunătăţirea 
activităţii comerciale, în condiţiile legii; 

• avizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor; 
• analizarea oportunităţii stabilirii de relaţii de cooperare sau asociere cu persoane juridice române 

sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

• analizarea oportunităţii cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei locale din ţară şi 
din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale sau internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în vederea promovării unor interese comune; 

• propunerea încheierii unor acorduri cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv prin 
alocare de fonduri, pentru dezbaterea unor programe de dezbatere regională, în condiţiile legii; 

• avizarea proiectelor de hotărâri elaborate în domeniul  de activitate al comisiei; 
• înaintarea spre aprobarea Consiliului Local de studii, prognoze şi programe de  dezvoltare a reţelei 

comerciale şi de servicii la nivelul Municipiul Ploieşti; 
• organizarea, împreună cu organele abilitate de lege, de controale în reţeaua comercială, în scopul 

asigurării respectării cadrului legislativ; 
• propunerea către Consiliul Local al municipiului Ploieşti a unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

de promovare a oportunităţilor de afaceri cu agenţi economici şi investitori interni şi externi; 
• analizarea propunerilor şi sesizărilor înaintate Comisiei, iniţierea de proiecte de hotărâri, 

rezolvarea altor probleme aferente domeniului de activitate al Comisiei; 
• solicitarea de informaţii din parte Executivului cu privire la îndeplinirea hotărârilor Consiliului 

Local de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei în domeniul de activitate al Comisiei şi 
propunerea de măsuri în consecinţă; 

• avizarea proiectelor structurilor organizatorice (organigrama şi numărul de personal) la agenţii 
economici din subordinea Consiliului Local, în domeniul de activitate al Comisiei; 

• asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi 
înaintarea  de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; 

 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local, am desfăşurat următoarele activităţi: 

• am iniţiat, alături de colegii mei din cadrul Comisiei pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii 
către Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură şi Promovarea Operaţiuni Comerciale, mai multe 
proiecte de hotărâri privind domeniul de activitate al Comisiei: 

• am solicitat, în cadrul mai multor interpelări, informaţii din partea Executivului Primăriei în ceea 
ce priveşte programul de asfaltare a străzilor, asigurarea siguranţei cetăţeanului, activitatea 
sportivă, ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, etc; 

• am susţinut menţinerea taxelor şi impozitelor locale din municipiul Ploieşti la un  nivel scăzut şi 
am votat împotriva acordării de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor locale pentru agenţii 
economici şi împotriva majorării nejustificate a preţului biletelor şi abonamentelor pentru 
transportul public, ca şi a preţului pentru serviciile de salubritate, împotriva taxei de parcare; 

• am votat, în mod constant, în favoarea tuturor hotărârilor pe care le-am considerat ca venind în 
ajutorul cetăţenilor, în favoarea rezolvării unor probleme în sensul uşurării vieţii locuitorilor 
municipiului Ploieşti; 

• în cadrul discuţiilor pe marginea proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului 
Local Ploieşti, am avut mai multe intervenţii prin care am căutat să obţin clarificarea anumitor 
aspecte, solicitând Executivului şi directorilor instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului 
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Ploieşti  informaţii necesare adoptării punctului de vedere care să vină în întâmpinarea dorinţelor 
cetăţeanului; 

 
În cadrul urmăririi activităţii instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Ploieşti, am efectuat vizite de 
informare la agenţi economici subordonaţi Consiliului Local, a căror activitate intră în sfera atribuţiilor Comisiei. 
Am participat la întâlniri cu cetăţenii, acordându-le consultaţii atât în domeniul de activitate al Comisiei pentru 
Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură şi Promovare Operaţiuni 
Comerciale, cât şi în acelea cu care m-a familiarizat activitatea mea de până acum, protecţia cetăţeanului şi 
sportul. 
Ulterior, am intervenit în favoarea concretizării iniţiativelor cetăţeneşti sub forma unor hotărâri ale Consiliului 
Local Ploieşti. 
 
CONSILER MUNICIPAL EVELINE – ILEANA VASILESCU 
 
Pe prioada de la începutul derulării mandatului – iunie 2004, până la 31 decembrie 2004, am participat la toate 
şedinţele ordinare, extraordinare şi ale Comisiilor de specialitate din care fac parte şi anume:  

• Comisia nr. 2 – valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi 
promovare de operaţiuni comerciale. 

• Comisia nr. 4 – pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulatie 
rutieră, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

• Comisia pentru valorificarea spaţiilor destinate creaţiei artistice; 
 
Ca activitate desfăşurată în cadrul acestor comisii, am fost coautorul a 9 iniţiative de proiecte, privind Hotărâri 
legate de problemele de urbanism ale Municipiului – construcţii, schimburi de terenuri, vânzări din fondul privat, 
repartizări de locuinţe şi terenuri tinerilor sub 35 de ani, cât şi pentru închirierea spaţiilor destinate creaţiei 
artistice către deţinătorii actuali, membrii Uniunii Artiştilor Plastici. 
Am desfăşurat activitate de documentare pentru fiecare şedinţă, ţinând legătura cu serviciile descentralizate cât şi 
cu aparatul tehnic propriu al Primăriei Municipiului Ploieşti. 
În cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 am participat la analiza documentelor de fundamentare a 70 de cazuri, în 3 
dintre acestea, avizul comisiei fiind negativ. 
În cadrul Comisiei de specialitate nr. 4, dintr-un număr de        cazuri propuse, au primit aviz negativ. 
În această perioadă, am organizat şi întâlniri cu cetăţeni ai oraşului, din diverse zone ale acestuia, având şi 
program de audienţe la sediul partidului, în calitate de consilier, încercând să aduc la cunoştinţa executivului 
problemele cu care se confruntă cetăţenii în cele mai variate domenii. 
 
 
COMISIA NR. 3 
Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului 
 
COMPONENŢA : Preşedinte                        Ion EPARU                      Prof. Dr. Ing., PSD 
                               Secretar                            Radu Valentin  
                                                                        MATEESCU                   Tehnician, PNL 
                               Membrii                           Elena TRICAN                Economist, PD 
                                                                        Catalin POPESCU           Inginer, PNL  
                                                                        Sorin Serioja CHIVU Inginer, PSD 
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CONSILIER MUNICIPAL RADU VALENTIN MATEESCU 
 
În anul 2004, activitatea mea în cadrul Consiliului Local a constat în: 

- participarea la toate şedinţele Consiliului Local, în cadrul cărora am intervenit cu menţiuni şi recomandări 
la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi. 

- participarea la şedinţele Comisiei nr.3 şi Comisiei nr. 1, din care fac parte, fiind secretar la cele două 
comisii. În cadrul şedinţelor celor două comisii am propus modificări de formă şi de fond la proiectele de 
hotărâri puse în discuţie, astfel încât acestea să vină în sprijinul cetăţenilor, atât în domeniul fiscalităţii cât 
şi pe plan social, prin sporirea gradului de confort în cartierele în care locuiesc. 

- participarea în cadrul comisiei pentru vânzarea spaţiilor destinate creaţiei artistice, constituită de Consiliul 
Local Ploieşti conform H.G. nr. 973/2004; 

- participarea, în cadrul Comisiei nr. 1, la monitorizarea aplicării Programului de restructurare şi 
reorganizare R.A.T.P. Ploieşti; 

- participarea la întâlnirile Grupului Operativ în cadrul cărora am făcut menţiuni şi recomandări la 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţelor; 

- participarea la elaborarea următoarelor hotărâri: 
6. Hotărârea nr.166/28.10.2004 privind închirierea spaţiilor destinate creaţiei artistice; 
7. Hotărârea nr. 172/28.10.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SOCIETATEA NAŢIONALĂ 

DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE MEDIAŞ pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

8. Hotărârea nr.175/03.11.2004  privind aprobarea Programului de restructurare şi reorganizare a Regiei 
Autonome de Transport Public Ploieşti. 

9. Hotărârea nr. 177/18.02.2004 privind măsurile ce se impun în vederea  stopării acţiunii unilaterale a 
operatorului S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., de majorare a tarifelor de salubrizare pentru 
persoane fizice şi asociaţiile de proprietari din Municipiul Ploieşti, cu încălcarea Regulamentului aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 110 din 31 august 2004. 

10. Hotărârea nr. 190/03.12.2004 privind soluţionarea cererii formulate de S.C. INDUSTRIA CĂRNII ŞI A 
FRIGULUI S.A. Ploieşti, pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

- acordarea de audienţe cetăţenilor Municipiului Ploieşti în zilele de miercuri începând cu orele 18.00, 
problemele sesizate de aceştia fiind aduse la cunoştinţa Consiliului Local, a Primarului Municipiului 
Ploieşti şi a direcţiilor şi serviciilor publice cu competenţe în soluţionarea lor; am urmărit modul de 
soluţionare a problemelor sesizate de cetăţeni; 

- organizarea de întâlniri cu cetăţenii municipiului în teritoriu, din proprie iniţiativă sau la solicitarea 
acestora, unde problemele sesizate de aceştia şi constatate de mine au fost aduse la cunoştinţa Consiliului 
Local şi Executivului Primăriei,  solicitând stabilirea de termene de rezolvare; 

 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local, cât şi în cadrul comisiilor am urmărit: 

- respectarea intereselor cetăţenilor; 
- reducerea fiscalităţii; 
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- respectarea prevederilor legale privitoare la valorificarea patrimoniului privat al municipiului şi utilizarea 
domeniului public al acestuia; 

- utilizarea banilor publici în interesul comunităţii; 
 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL ION EPARU 

 
 Mi-am desfăşurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Ploieşti în conformitate cu 
legea, adică în următoarele  trei direcţii: legislativă, administrativă şi politică. Anul 2004 a fost anul alegerilor 
locale, astfel că activitatea mea de consilier  în acest an are două perioade distincte: până în iunie 2004 şi după 
această dată. În ambele perioade am fost preşedintele comisiei nr. 3 a Consiliului Local ( Comisia de utilităţi 
publice, calitatea vieţii şi a mediului). Deşi a fost mai dificil decât în anii anteriori, m-am străduit să elimin, în 
actul de decizie, aspectele politice. Nu pot afirma că am eliminat în totalitate neajunsurile din activitatea mea de 
consilier, dar cred că experienţa căpătată pe parcursul primului meu mandat îmi poate fi deosebit de utilă. 

 
 1.Activitatea în domeniul legislativ  

 
Sunt preşedintele comisiei nr.3 a Consiliului Local ( Comisia de utilităţi, calitatea mediului şi a vieţii ). Din 
această postură m-am implicat în rezolvarea următoarelor probleme , definitorii pentru activitatea de consilier: 
     * Am condus şedinţele comisiei, desfăşurate săptămânal marţea de la orele 16 ( în partea a-II-a a mandatului 
miercurea de la orele 16 ). În discutarea problemelor la întâlnirile comisiei am încercat să fiu echidistant în 
raporturile cu ceilalţi colegi din comisie ( de la alte partide politice ), asigurând astfel un climat propice 
dezbaterilor asupra proiectelor de hotărâri ( aşa cum, de altfel, prevede legea ). Nu au fost manifestări dincolo de 
etică, discuţiile nu au depăşit climatul colegial, de respect reciproc. De fiecare dată, observaţiile reieşite din 
discuţii le-am prezentat celor în drept, pentru a fi utilizate la îmbunătăţirea proiectelor de hotărâri, sau le-am 
utilizat chiar noi la efectuarea modificărilor necesare. 
     * Am încercat să-mi formulez opiniile faţă de conţinutul proiectelor mai ales prin prisma necesităţii şi utilităţii 
acestora şi mai puţin pe baza unor considerente politice. 
Am participat la toate şedinţele ordinare ale Consiliului Local. În cadrul dezbaterilor 
 am intervenit cu observaţii, ori de câte ori am crezut că intervenţiile mele pot lămuri unele aspecte din conţinutul 
proiectelor. Din experienţa dobândită în calitate de consilier, am ajuns la concluzia că  plenul Consiliului nu este 
cel mai potrivit loc pentru dezbateri politice.De aceea, în intervenţiile mele, chiar când au fost făcute în calitate de 
lider al grupului de consilieri PSD ( calitate pe care am deţinut-o până la alegerile din iunie ), am căutat să 
estompez latura politică a intervenţiilor, insistând pe utilitatea şi eficienţa proiectelor de hotărâre pentru 
comunitatea noastră. În această ordine de idei precizez că am participat cu regularitate la întâlnirile Grupului 
Operativ, acolo unde s-au rezolvat foarte multe din  “asperităţile” pe marginea unor proiecte de hotărâri. Cred în 
continuare în utilitatea acestei structuri şi de aceea voi milita în cadrul dezbaterilor din Consiliu pentru menţinerea 
ei. 
Am fost iniţiator ( singur sau în grup ) al următoarelor proiecte de hotărâri: 

• P.H. privind modul de stabilire a agenţilor  economici specializaţi să execute reţele şi branşamente de gaze 
în municipiul Ploieşti; 

• P.H. privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de lucrări de apă şi  canal în municipiul Ploieşti şi 
a fondului prioritar obligaţie S.C. APA NOVA   S.A. pentru anul 2004; 

• P.H. privind actualizarea,conform legii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului  
Public de Salubrizare în municipiul Ploieşti;  
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• P.H. privind ajustarea tarifelor de apă şi de canalizare; 
• P.H. privind aprobarea programului de aprindere şi de stingere a iluminatului  

      public şi iluminatului exterior în municipiul Ploieşti; 
• P.H. privind aprobarea actului adiţional de modificare a contractului de delegare de gestiune a serviciului 

public de salubrizare în municipiul Ploieşti; 
• P.H. privind ajustarea tarifelor  de apă şi canalizare, practicate în municipiul   Ploieşti. 

        
   Se poate constata cu uşurinţă că toate proiectele de hotărâri iniţiate sunt din zona de responabilitate a comisiei 
nr. 3. De asemenea, ca preşedinte al comisiei nr.3 şi ca lider al grupului de consilieri  PSD, am participat la toate 
şedinţele Grupului Operativ. Cu ocazia participării la şedinţele acestei structuri a Consiliului Local, mi-am adus 
contribuţia la  îmbunătăţirea multor proiecte de hotărâri, chiar dacă acestea nu erau specifice comisiei din care fac 
parte. Am emis şi semnat avize la proiectele de hotărâri din zona de responsabilitate.  

 
2.Activitatea administrativă 

 
Această activitate face şi ea parte integrantă din ceea ce ar putea să se numească răspunderea alesului local. 
Aspectele principalele ale acestei activităţi au fost următoarele: 
    -Săptămânal am purtat discuţii cu directorii structurilor din subordinea C.L. (RATP,RATSP,A.D.P.P., APA 
NOVA ), a căror activitate intră în zona de competenţă a comisiei nr. 3, solicitând informaţii despre operatorii de 
servicii de pe raza municipiului ; 
    -Am participat la analiza bugetelor regiilor de prestări servicii din subordinea C.L. 
    -Am participat la discuţiile legate de delegarea serviciului de producere a energiei termice , de constituirea 
serviciului integrat de termie precum şi la cele legate de fostul operator de termie; 
    -Am participat la lansarea programelor de reabilitare a cartierului Vest al oraşului; 
    -Am asigurat audienţe la comisia nr.3; 
    -Sunt membru al comisiei de abilitare a firmelor care pot monta contoare în Ploieşti; 
    -Am participat la toate acţiunile organizate de executiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
     (cadouri pentru copiii săraci ; masa pentru săraci în ziua de Crăciun etc.) 
     -Am vizitat toate cartierele  oraşului, unde am discutat cu cetăţenii asupra problemelor din zonă. Acolo unde a 
fost posibil am ajutat la rezolvarea imediată a problemelor, iar   
 acolo unde acest lucru nu a fost posibil am transmis problemele factorilor de răspundere. 
    -Am urmărit îndeaproape efectuarea lucrărilor la piaţa din cartierul Bereasca,în   
 vederea finalizării unei promisiuni făcute cetăţenilor din acest cartier; 
    -Am acordat audienţe pentru cetăţenii din municipiu. Trebuie, însă, remarcat faptul că  
 de cele mai multe ori, la audienţe, cetăţenii solicită rezolvarea problemelor legate de  
 locul de muncă, ceea ce nu este la îndemâna unui consilier. Totuşi, în unele cazuri mai  
 deosebite, am reuşit să acord sprijin unor persoane. 
     -Sunt membru al comisiei de renegociere a contractului de delegare a serviciului de  
  apă canal .Toate demersurile făcute până acum în cadrul activităţii acestei comisii au  
  scos în evidenţă importanţa pe care trebuie să o acordăm renegocierii fiecărui articol  
  din contract, dar mai ales a acelor articole care se referă la partea financiară . 
 
3.Activitatea politică 

 
Este şi ea o componentă de bază a activităţii de consilier. De foarte multe ori, este adevărat, această latură a 
muncii unui consilier se consideră subsumată activităţii de partid.Totuşi, există şi cazuri când se relevă accentele 
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politice în mod special. Cu atât mai mult în perioada de referinţă, având în vedere alegerile locale. Un consilier 
este ales pe listele de partid şi are  obligaţia de a susţine programul din oferta electorală a partidului care l-a 
susţinut. Dar dincolo de acest lucru, odată ales , el are obligaţia de a proteja interesele cetăţenilor din comunitatea 
în care trăieşte. De aici se nasc uneori confuzii şi neclarităţi care aduc prejudicii actului de guvernare. Pot 
evidenţia următoarele acţiuni specifice în perioada la care mă refer: 
    -Săptămânal am acordat audienţe, în calitate de consilier, la sediul partidului, pentru membri de partid; 
    -Am fost în cartiere şi am preluat de la membri de partid-cetăţeni şi ei ai oraşului-probleme care îi preocupă; 
    -Am participat la emisiuni radio şi TV pentru a lămuri punctul de vedere al consilierilor partidului; 
    -Am asigurat convocarea consilierilor la grupul PSD ( pe care l-am şi condus până în iunie 2004 ) cu sprijinul 
colegilor din administraţie; 
    -Am păstrat o permanentă legătură între executiv şi consilierii PSD; 
    -Am asigurat legătura între grupul de consilieri şi partid, precum şi legătura cu unii consilieri ai altor partide 
politice; 
   -Am organizat conferinţe de presă prilejuite de şedinţele de consiliu, pentru a dezbate unele proiecte de hotarâri, 
cu impact major asupra cetăţenilor; 
 
      4.Neîmpliniri şi speranţe 

 
În rapoartele mele anterioare pentru activitatea pe anul 2002 şi 2003 remarcam unele neîmpliniri şi îmi exprimam 
speranţa că activitatea în Consiliul Local se va îmbunătăţi substanţial. Din nefericire, am constatat că lucrurile nu 
au stat întocmai cum am gândit eu, motivul principal nefiind întotdeauna diferenţele de opinie referitoare la o 
anumită problemă abordată, cât mai ales interesul politic de a micşora meritele cuiva şi de a sublinia excesiv 
meritele altcuiva. Cred, totuşi , că actuala configuraţie a Consiliului Local-mult mai echilibrată-va permite 
dezbateri de altă factură, în interesul cetăţenilor. 
O a doua remarcă pe care ţin să o fac se referă la faptul că  discuţiile în plenul Consiliului sunt monopolizate de 
doar câţiva consilieri cu experienţă în această muncă. Acesta este un semn că experienţa contează şi în această 
activitate destul de mult, dar în egală măsură  poate fi o dovadă a politizării actului de decizie la nivelul 
Consiliului. 
 În aceste condiţii este de aşteptat ca un salt calitativ deosebit să se facă simţit abia atunci când sistemul politic va 
accepta alegerile uninominale pentru organismele administraţiei publice locale. 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL ELENA TRICAN 
 
În perioada anului 2004, activitatea mea s-a concretizat în: 

• participarea la toate şedinţele Consiliului Local, în cadrul cărora am intervenit  cu observaţii  care au vizat 
fondul proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi. 

• participarea la şedinţele Comisiei nr.3 şi Comisiei nr.1, din care fac parte, fiind  în acest moment 
preşedintele Comisiei nr. 1; în cadrul şedinţelor celor două comisii am propus  modificări de formă şi de 
fond la proiectele de hotărâri puse în discuţie, astfel încât acestea să devină în sprijinul cetăţenilor, atât în 
domeniul fiscalităţii cât şi pe plan social  prin sporirea gradului de confort în cartierele în care locuiesc. 

• participarea în cadrul comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi prestări servicii, constituită de Consiliul 
Local Ploieşti, în baza Legii 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, unde mi-am adus aportul 
în parcurgerea etapelor  prevăzute de lege, până la vânzarea efectivă a spaţiilor; 
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• participarea la întâlnirile Grupului Operativ în cadrul cărora am propus modificări (completări) la 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţelor, în mare parte acestea fiind acceptate şi de ceilalţi 
colegi; 

• participarea la elaborarea următoarelor hotărâri; 
10. Hotărârea nr. 132/30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Clubului Sportiv Municipal Ploieşti; 
11. Hotărârea nr. 140/30.09.2004 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 

privind venitul minim garantat; 
12. Hotărârea nr. 153/30.09.2004 privind preluarea personalului care exploatează automobilele ce deservesc 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local şi Primăria Municipiului Ploieşti; 
13. Hotărârea nr.166/28.10.2004 privind închirierea spaţiilor destinate creaţiei  artistice; 
14. Hotărârea nr. 175/03.11.2004 privind aprobarea Programului de restructurare şi reorganizare al Regiei 

Autonome de Transport Public Ploieşti; 
15. Hotărârea nr.171/28.10.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SOCIETATEA NAŢIONALĂ de 

TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE MEDIAŞ pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 
construcţiilor  de natură similară cu cele prevăzute la art. 50 alin, 1 din Legea 571/2003 privind Codul; 

16. Hotărârea nr.177/18.11.2004 privind măsurile ce se impun în vederea stopării acţiunii unilaterale a 
operatorului S.C. „Servicii  salubritate Bucureşti” S.A. de majorare a tarifelor de salubrizare pentru 
persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari în Municipiul Ploieşti cu încălcarea Regulamentului aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 110 din 31 august. 

17. Hotărârea nr. 190/03.12.2004 privind soluţionarea cererii formulate de SC INDUSTRIA CĂRNII ŞI A 
FRIGULUI S.A. Ploieşti pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri  a 
construcţiilor de natură similară cu cele prevăzute la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal; 

18. Hotărârea nr. 196/15.12.2004 privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local al Municipiului Ploieşti 
nr. 114/2003. 

• participarea în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate de firmele care au participat la 
licitaţia organizată în vederea concesionării Hipodromului; 

• acordarea de audienţe cetăţenilor municipiului Ploieşti; în zilele de luni şi miercuri începând cu orele 
15.30 am acordat audienţă unui număr mare de cetăţeni, problemele sesizate de aceştia  au fost aduse la 
cunoştinţa Consiliului Local iar între şedinţe, prin adrese oficiale, au fost aduse la cunoştinţa Primarului 
Municipiului Ploieşti şi a direcţiilor şi serviciilor publice cu competenţe în soluţionarea lor; am urmărit 
modul de soluţionare a problemelor sesizate de cetăţeni şi am intervenit acolo unde problemele au fost 
rezolvate în parte sau deloc; 

• organizarea de întâlniri cu cetăţenii Ploieştiului; am mers în teritoriu din proprie iniţiativă sau la solicitarea 
unor cetăţeni; 

 
Atât în cadrul şedinţelor Consiliului Local, cât şi în cadrul comisiilor am militat pentru: 

• respectarea interesului cetăţenilor; 
• reducerea fiscalităţii; 
• respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului privat al municipiului şi 

utilizarea domeniului public al acestuia; 
• utilizarea eficientă, în interesul cetăţenilor şi a comunităţii, a banilor publici; 
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În cadrul audienţelor ce le-am ţinut săptămânal am discutat cu cetăţenii care mi-au solicitat sprijinul în rezolvarea 
anumitor probleme, pe care în mare parte le-am rezolvat. 
În cadrul întâlnirilor în teritoriu cu cetăţenii am preluat toate problemele sesizate de aceştia şi constatate de mine, 
le-am adus la cunoştinţa Consiliului Local şi autorităţii executive a Primăriei, solicitând stabilirea de termene şi 
responsabilităţi de rezolvare; pentru o parte din probleme m-am implicat direct, colaborând cu compartimente 
(direcţii, servicii) de specialitate din cadrul Primăriei. 
În întreaga mea activitate am militat pentru depolitizarea administraţiei locale, în sensul ca iniţierea şi adoptarea 
hotărârilor Consiliului Local  să aibă la bază interesul comunităţii, al cetăţenilor, astfel încât la nivelul 
municipiului Ploieşti să se facă o administraţie profesională şi nu pe bază de interese de grup sau politice. 
Consider că este imperios necesar pentru această perioadă să prevaleze respectarea şi aplicarea întocmai a 
discuţiilor legale de toţi cei implicaţi în realizarea catului de conducere şi administrare a unităţii administrativ 
teritoriale. 
Totodată trebuie să existe o implicare efectivă a fiecărui consilier local în activitatea de gestionare eficientă a 
patrimoniului public şi privat al municipiului, dând dovadă de maximă responsabilitate pentru protejarea 
interesului public. 
 
 
COMISIA NR.4 
Organizare şi dezvoltare urbamistică, realizarea lucrărilor publice, circulaţie rutieră, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
 
COMPONENŢA: Preşedinte                 Daniel SAVU                          Inginer, PSD 
                              Secretar                     Radu POPESCU Inginer geolog, PNL 
                              Membrii:                   Nicolae OPREA                      Eonomist, PSD 
                                                                Sorin Serioja  
                                                                CHIVU                                   Inginer, PSD 
                                                                Florin Lucian SICOIE            Scriitor, PNL 
                                                                Paul Alexandru PALAS         Economist, PD 
                                                                Eveline Ileana  
                                                                VASILESCU                          Ing. Chimist, PRM 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL DANIEL SAVU 
 
La alegerile locale din iunie 2004, am fost ales consilier local al muncipiului Ploiesti, pe listele Partidului Social 
Democrat. Realizarea programelor de dezvoltare incluse in oferta electorala, pe baza careia am obtinut voturile 
ploiestenilor alaturi de echipa social-democrata, reprezinta obiectivul pe care mi l-am propus pentru acest mandat.  
In primele sase luni de activitate in Consiliul Local, mi-am orientat actiunile spre domenii in care am considerat 
ca pot sa contribui - pe baza experientei si pregatirii mele - la elaborarea proiectelor de interes pentru municipiul 
Ploiesti, impreuna cu ceilalti consilieri (PSD) si Executivul Primariei, dar si la rezolvarea eficienta a problemelor 
semnalate de cetateni.  

  
• ACTIVITATEA in cadrul Comsiei 4 

ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, CIRCULATIE 

RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA.  
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In calitate de presedinte al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, am organizat in cadrul sedintelor 
saptaminale, un cadru corespunzator de dezbatere si analiza pentru proiectele inaintate spre avizare. Intilnirile cu 
ceilalti consilieri, membri ai comisiei – precum si cu personalul de specialitate din cadrul Primariei, au fost 
organizate in fiecare zi de marti, incepind cu ora 14.00, la sediul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana.  

 
Pentru o perceptie exacta asupra specificului activitatii Comsiei 4, se impune sa precizez  principalele atributii ale 
acesteia, tocmai in ideea de a oferi opiniei publice informatiile necesare unei analize eficiente.  

 
Comisia de Organizare si Dezvoltare Urbanistica :  

• Avizeaza studii, strategii si prognoze, programe de organizare si amenajare a teritoriului.  
• Propune instituirea de norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local, 

aflati sub autoritatea Consiliului Local. 
• Analizeaza, avizeaza si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti planurile de 

organizare, dezvoltare urbanistica si amenajare a teritoriului, precum si masurile necesare realizarii 
acestora.  

• Avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local.  
• Analizeaza, avizeaza si urmareste programele cu privire la organizarea circulatiei rutiere, starea 

drumurilor si implantarea semnelor de circulatie.  
• Propune, analizeaza si avizeaza studii si documentatii privind protectia si conservarea monumentelor 

istorice si de arhitectura.  
• Propune si urmareste realizarea de asocieri cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene 

pentru efectuarea unor lucrari si servicii de interes public, colaborari cu agenti economici din tara sau 
strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun.  

• Propune, analizeaza si avizeaza studii si documentatii privind protectia si conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale; propune masuri pentru imbunatatirea 
activitatii in aceste domenii.  

• Avizeaza documentatiile privind emiterea titlurilor de proprietate.  
• Urmareste indeplinirea Hotararilor Consiliului Local de catre serviciile de specialitate din cadrul 

executivului in indeplinirea atributiilor ce revin Consilului Local al Municipiului Ploiesti in domeniul de 
activitate al comisiei si propune masuri in consecinta.  

• Analizeaza periodic respectarea legislatiei in vigoare in privinta disciplinei in constructii.  
 
Avind in vedere competentele stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, in 
cele sase luni de mandat am initiat urmatoarele proiecte de hotariri, impreuna cu ceilalti membri ai Comisiei 4 si 
primarul municipiului Ploiesti, Emil Calota:  
 
1. Hotarirea nr. 143/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, consolidare, consolidare 

constructie existenta – strada Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.149.  
2. Hotarirea nr. 144/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – imprejmuire, amenajare parc 

auto si cabina paza – strada Strandului.  
3. Hotarirea nr. 145/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui spatiu 

comercial si birouri  P+1 pe strada Constantei, nr. 2. 
4. Hotarirea nr. 146/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui sediu 

de birouri si a unui atelier de asamblare pentru alarme auto, pe strada Gageni, nr.192. 
5. Hotarirea nr. 147/30.09.2004  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidential si 

constructie birouri pe strada Laboratorului, nr.5 A, FN. 
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6. Hotarirea nr.148/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuinte 
unifamiliale, pe Bulevardul Republicii, nr. 164. 

7. Hotarirea nr. 149/30.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui bloc 
P+4, pe strada Valeni, nr. 51 

8. In sedinta din 29 decembrie 2004, au fost supuse adoptarii si aprobate cu majoritate de voturi, proiecte de 
hotarire care se refera la aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu privind:  
• construirea unui bloc S+P+6 partial, strada Valeni, nr. 51-53; 
• construire supermarket “PENNY MARKET” pe strada Lupeni;  
• construire spatiu comercial P+M si amenajare parcare auto pe B-dul Republicii, nr. 224; 
• construire locuinta, garaj si schimb teren pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino nr.102; 
• construire locuinta, spatiu comercial, spalatorie auto pe strada Crisan, nr. 19; 
• amplasare de statie pentru alimentare cu GPL si magazin general, pe strada Strandului, nr, 12 A 
• amplasare show-room service auto pe Centura de Vest, nr. 66.  

 

Pentru a realiza o dezbatere eficienta si pertinenta a propunerilor incluse in aceste proiecte de hotariri, am 
verificat personal pe teren valabilitatea solutiilor concrete supuse avizarii. Tocmai de aceea, consider ca 
deplasarea pe teren a fiecarui consilier devine obligatorie, inainte de a se pronunta asupra unui proiect de hotarire 
care vizeaza urbanismul si amenajarea teritoriului, ca si in celelalte domenii specifice, incluse in competentele pe 
care le avem in cadrul Consiliului Local.  

 

De aceea, in calitate de de presedinte al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbana am incercat sa transform 
practica documentarii la fata locului intr-un obicei, valabil pentru toti consilierii.   

In paralel, tot in cadrul Comisiei, am inceput dezbaterile asupra propunerilor pentru elaborarea unui nou 
Regulament de publicitate, acesta urmind sa fie supus aprobarii Consiliului Local in anul 2005.  

 

• ACTIVITATEA in cadrul 
COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

In calitate de presedinte al Comsiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, am participat in calitate de invitat si 
observator la toate sedintele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.  

 

In cadrul acestora, au fost analizate documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, studii de fundamentare, 
precum si documentatii intocmite in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire 
pentru mai multe tipuri de lucrari (executate in zona centrala, propuse de Directia Generala de Dezvoltare Urbana, 
investitii ce se incadreaza in clasa I si II de importanta sau se executa pe domeniul public al municipiului 
Ploiesti).  

 

• ACTIVITATEA in cadrul  
COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL PLOIESTI  
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Dupa constituirea actualului Consiliu Local, am fost ales presedinte al Comisiei de validare din cadrul acestui for. 
Potrivit competentelor, am examinat legalitatea alegerii fiecarui consilier si am propus validarea mandatelor.   

 

In calitate de presedinte al Comisiei de Validare, am prezentat in plenul sedintelor de Consiliu – procesele verbale 
cu privire la examinarea legalitatii alegerii consilierilor si propunerile motivate de validare.  

 

Totodata, am asigurat indeplinirea procedurilor legale privind validarea votului secret al consilierilor locali pentru 
stabilirea membrilor in AGA si CA la societatile de interes public, aflate in subordinea 

 Consiliului Local sau in comitetul de coordonare APA NOVA Ploiesti. 

 
• ACTIVITATEA in cadrul  

COMITETULUI DE COORDONARE al APA NOVA PLOIESTI  
 
In sedinta Consiliului Local din 15.12.2004, am fost propus si validat in urma votului secret, ca membru al 
Comitetului de Coordonare al APA NOVA Ploiesti.   
In aceasta calitate, am participat la sedinta din 22 decembrie 2004, unde am aprobat proiectele cu privire la :  

• Programul de investitii pentru luna decembrie 2004 si anul 2005.  
• Lucrarile suplimentare finantate din fondul de lucrari pentru anul 2004. 
• Alimentarea clientilor de pe strazile Sondelor si Rafinorilor.  
• Extinderile de canalizare finantate de ADPP. 
• Ajustarile ordinare de tarif prevazute de art. 33.2 din Contractul de Concesiune. 

 
 

• ACTIVITATEA pentru  
REZOLVAREA PROBLEMELOR SEMNALATE DE CETATENI  

 
Comunicarea cu cetatenii si implicarea in rezolvarea problemelor care ii preocupa reprezinta una dintre 
prioritatile activitatii mele de consilier local.  
Indiferent daca situatiile in care ploiestenii mi-au cerut sprijinul s-au referit sau nu la competentele mele directe, 
am facut demersurile necesare pentru rezolvare, prin forte proprii sau impreuna cu reprezentantii Primariei. 

  
Atit in cadrul audientelor organizate la sediul PSD, cit si la Primarie sau in timpul deplasarilor pe care le-am facut 
in cartierele Ploiestiului, problemele principale ridicate de ploiesteni s-au referit la nevoia de locuri de munca si 
locuinte, dispute asupra terenurilor nationalizate, emiterea autorizatiilor de constructie sau nevoia de reorganizare 
a traseelor RATP. Am asigurat legatura intre cetatenii care mi-au cerut sprijinul si serviciile specializate din 
Primarie pentru o rezolvare imediata a problemelor sau am preluat personal sesizarile lor si am urmarit modul in 
care a fost solutionat fiecare caz.  
 
CONSILIER MUNICIPAL RADU POPESCU 
 
In anul 2004 mi-am desfasurat activitatea de consilier municipal in carul Consiliului Local Ploiesti din iunie, in 
conformitate cu prevederile legale si cele ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local 
Ploiesti. 
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De la inceputul activitatii de consilier municipal am incercat sa identific toate informatiile relevante privind 
atributiile si structura serviciilor publice subordinate Consiliului Local si al aparatului propriu al Primariei 
Municipiului Ploiesti. 
Odata cu formarea comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, circulatie 
rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura (comisia 4) si alegerea mea in functia de secretar al 
acesteia activivitatea mea s-a desfasurat pe urmatoarele componente: 
- activitatea curenta si organizatorica a comisiei din care fac parte. 

o Gestionarea tuturor avizelor. 
o Pregatirea sedintelor de comisile. 
o Urmarirea corerspondentei cu executivul. 
o Asigurarea functionarii continue a comisiei 

- analiza si initierea proiectelor de hotarare specifice comisiei – 15 hotarari initiate si adoptate. 
o in aceasta perioada au fost initiate 15 proiecte de hotarari care au fost adoptate in totalitate 

avand ca obiect aprobarea unor documentatii de urbanism in vederea unor investitii private si 
publice in Municipiul Ploiesti. 

o Avizarea proiectelor de hotarari cu impact in dezvoltarea urbana sau cu inpact financiar si 
patrimonial. 

- Participarea ca invitat permanent la sedintele comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului a 
Municipiului Ploiesti. 

o Participarea la cele 12 sedinte ale comisiei tehnice de urbanism si amenajare teritoriala in 
care s-au analizat si pregatit documentatiile de urbanism pentru investitii private si publice 
care fac obiectul avizarii comisiei 4 si apobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. 

-  Membru in cadrul comisiei de renegociere a contractului cu APA NOVA 
o In cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti s-a solicitat renegocierea contractului cu 

prestatorul de servicii apa-canal APA NOVA, drept pentru care prin Hotarare de Consiliu 
Local s-a stabilit componenta al carui membru este si subsemnatul. 

- Participarea la toate sedintele de ordinare si extraordinare ale Consiliului Local. In cadrul dezbaterilor din aceste 
sedinte am intervenit cu observatii si modificari ale Proiectelor de Hotarare, pentru a respecta in primul rand legea 
si apoi interesul cetateanului. 
 
- preluarea sesizarilor si a doleantelor cetatenilor din Municipiul Ploiesti si rezolvarea acestora. 

o Am monitorizat constant calitatea serviciilor publice ( iluminat, salubritate, apa-canal ), si am 
solicitat si urmarit remedierea aspectelor sesizate. 

o Am organizat audiente saptamanale la sediul PNL-organiozatia municipala din str. Ghe. 
Lazar, unde am preluat in mod constatnt problemele si sesizarile cetatenilor pe care incerc 
sale solutionez cu ajutorul executivului pentru problemele curente iar pentru restul am initiat 
s-au propu proiecte de hotarare sau interpelari in cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Ploiesti. 

 
 
CONSILIER MUNICIPAL NICOLAE OPREA 
Începând cu data de 19.07.2004, data primei convocări a Consiliului Local al municipiului Ploieşti, rezultat în 
urma alegerilor din 6 iunie 2004 - am participat la toate şedinţele ordinare ale Consiliului. 
În perioada 19.07-31.12.2004 am desfăşurat următoarele activităţi în calitate de Consilier Local: 

10. Am condus trei şedinţe de constituire a Consiliului Local în calitate de decan de vârstă. 
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11. Am condus în calitate de preşedinte de şedinţă ales Şedinţele Consiliului Local din lunile iulie, august şi 
septembrie 2004. 

12. Am iniţiat individual 7 proiecte de hotărâri, iar împreună cu alţi consilieri un număr de 17 proiecte de 
hotărâri. 

Obiectul proiectelor de hotărâri pe care le-am iniţiat sau la a căror elaborare am participat constă, în principal, în 
reglementarea serviciilor publice, administrarea patrimoniului municipiului Ploieşti, reglementări urbanistice şi 
proiecte de investiţii. 
Menţionez ca având un impact major asupra comunităţii locale următoarele hotărâri: 

• Nr.110/ aug.2004 – Regulamentul serviciului public de salubrizare; 
• Nr.179/ dec.2004 – Programul de contorizare la nivel de branşament a consumatorilor racordaţi la 

sistemul public de alimentare cu energie termică; 
• Nr.181/dec.2004 – Programul de aprindere şi de stingere a iluminatului public. 

13. Am participat cu intervenţii şi propuneri în cursul discutării proiectelor de hotărâri în toate şedinţele 
Consiliului Local. 

14. Am condus în calitate de preşedinte activitatea Comisiei de Specialitate nr. 2 pentru valorificarea 
patrimoniului, servicii către populaţii, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale. 

Comisia s-a întrunit, de regulă, săptămânal şi a emis un număr de 70 avize din care 3 negative. 
15. Am acordat peste 50 audienţe solicitate de cetăţeni ai municipiului Ploieşti în cadrul programului 

organizat la sediul P.S.D. Pentru rezolvarea problemelor sesizate de cetăţeni am făcut numeroase deplasări 
pe teren şi am colaborat cu conducerile R.A.T.S.P., D.G.D.U., A.D.P.P., Parcul Memorial „Constantin 
stere” şi Serv. Public Finanţe şi Administrarea Patrimoniului. 

16. Având în vedere atât experienţa de 3 mandate de consilier, cât şi cea de viceprimar, am răspuns 
întotdeauna solicitărilor R.A.T.S.P., A.D.P.P., O.P.P. şi D.G.D.U. pentru rezolvarea unor probleme nou 
apărute în activitatea acestora sau de impact major în rândul populaţiei. 

17. Am reprezentat interesele Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare Apa 
Nova (până în noiembrie 2004) şi în Comitetul de Coordonare Dalkia Termo-Prahova. 

18. În baza desemnării de către Consiliul Local ca membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de boli 
infecţioase am îndeplinit funcţia de Preşedinte C.A. 

 
CONSILIER MUNICIPAL FLORIN LUCIAN SIOCOIE 
 
În urma alegerilor din data de 6 iunie 2004, subsemnatul Florin – Lucian Sicoie am fost ales Consilier în cadrul 
Consiliului Local Ploieşti din partea Partidului Naţional Liberal, şi, după validarea alegerii Consiliului local, mi-
am desfăşurat activitatea  atât sub forma instituţionalizată a şedinţelor de Consiliu şi de Comisii, cât şi participând 
la întâlniri cetăţeneşti şi la monitorizarea activităţii Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia pe teritoriul 
Municipiului Ploieşti. 
În ceea ce priveşte activitatea în cadrul Comisiilor Consiliului Local, am optat pentru participarea 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 
marţi, începând cu ora 14, la sediul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 
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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; 

- avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările  de investiţii de interes local, în particular 
valorificarea terenului situat în Zona Vinalcool; 

- 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 unele intervenţii 
privind clarificarea unor aspecte legate de anumite proiecte urbanistice. 
 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local, am desfăşurat următoarele activităţi: 

• am iniţiat, alături  de colegii mei din cadrul Comisie de Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 
Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, mai multe proiecte de 
hotărâri privind planurile urbanistice de detaliu ale unor construcţii din municipiul Ploieşti; 

• am solicitat, în cadrul mai multor 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 şu Cultelor referitor la unele 
monumente de arhitectură şi monumente de for public (situaţia statuilor aşezate fără aviz în faţa Catedralei 
„Sf. Ioan”, expirarea  autorizaţiilor de construcţie la Sediul Conpet, situat pe domeniul Rezervaţiei de 
Monumente Arhitectonice din jurul Bulevardului Independenţei, precum şi la alte obiective economice, 
construirea fără autorizaţie a unor imobile în Cartierul Albert şi în alte zone urbanistice etc.); 

• an votat, în mod constant, împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale în municipiul Ploieşti, împotriva 
acordării de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor locale pentru agenţii  economici, împotriva majorării 
nejustificate a preţului biletelor şi abonamentelor pentru transportul public şi a preţului pentru serviciile de 
salubritate, împotriva taxei de parcare; 

• 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, în favoarea 
tuturor hotărârilor pe care le-am considerat ca venind în sprijinul cetăţenilor, în favoarea respectării 
proprietăţii private, în favoarea acordării drepturilor sindicale cuvenite angajaţilor Primăriei Municipiului 
Ploieşti; 

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

 
În urma adoptării hotărârii privind „vânzarea către chiriaşi a spaţiilor destinate creaţiei artistice”, am fost ales în 
Comisia de vânzare către chiriaşi a spaţiilor destinate creaţiei artistice, militând în mod constant  pentru acordarea 
tuturor facilităţilor posibile acestei categorii de oameni  de cultură, care suportă cu greu dificultăţile economice 
generate de actuala tranziţie. 
În cadrul monitorizării activităţilor instituţiilor  subordonate Primăriei Municipiului Ploieşti, am efectuat câteva 
vize de informare la Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti, solicitând anumite documente contabile pentru 
clarificarea unor aspecte legate de activitatea acestei instituţii. 
Am participat la conferinţe de presă organizate de colegii mei, consilierii liberali din Consiliul Local Ploieşti, am 
acordat 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. 
 
CONSILIER MUNICIPAL PAUL ALEXANDRU PALAS 
 
În anul 2004, în cadrul Consiliului Local Ploieşti, subsemnatul, consilier local Paul Palaş – Alexandru, mi-am 
desfăşurat activitatea începând cu data de 01.07.2004, fiind ales  pentru mandatul 2004 – 2008. În cadrul 
Consiliului Local am optat pentru a activa în Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 
În cele 6 luni de activitate, m-am implicat în problemele Administraţiei Publice Locale prin: 

• luări de poziţie în cadrul Comisiei de Urbanism; 
• iniţieri de Hotărâri de Consiliu Local; 
• interpelări în şedinţele de Consiliu Local; 
• opunere fermă şi constantă la acţiunea unilaterală a operatorului SSB de creştere a tarifului de ridicare a 

gunoiului menajer de la populaţie; 
• opunere fermă la acţiunea de introducere a taxei de parcare curentă;am promovat şi voi promova în 

continuare ideea ca banii obţinuţi din taxele pe parcare să fie folosiţi cu prioritate pentru amenajarea de 
spaţii civilizate de parcare în toate cartierele Ploieştiului; 

• am solicitat Primăriei şi am primit sprijin pentru repararea trotuarelor din jurul Hotelului Central, Km 0 al 
oraşului şi loc de mare impact asupra impresiei lăsate tuturor oaspeţilor Ploieştiului; 

Menţionez că de cel puţin 4 ani aceste trotuare se aflau într-o stare jalnică! 
• am reprezentat Consiliul Local în Consiliul de administraţie al Şcolii „Andrei Mureşanu”; am promovat în 

Comisiile de specialitate nevoia acută a şcolii de a obţine fonduri pentru o reparaţie capitală; în acest 
moment activitatea de învăţământ se desfăşoară într-o clădire cu un grad foarte ridicat de risc în caz de 
cutremur; 

• am acordat săptămânal audienţe cetăţenilor Municipiului Ploieşti interesaţi de activitatea Consiliului Local 
sau împovăraţi de diferite probleme; am fost interfaţa între problemele acestor oameni şi Administraţia 
locală; 

 
CONSILIER MUNICIPAL EVELINE ILEANA VASILESCU 
 
Pe prioada de la începutul derulării mandatului – iunie 2004, până la 31 decembrie 2004, am participat la toate 
şedinţele ordinare, extraordinare şi ale Comisiilor de specialitate din care fac parte şi anume:  

• Comisia nr. 2 – valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi 
promovare de operaţiuni comerciale. 
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• Comisia nr. 4 – pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulatie rutieră, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

• Comisia pentru valorificarea spaţiilor destinate creaţiei artistice; 
 
Ca activitate desfăşurată în cadrul acestor comisii, am fost coautorul a 9 iniţiative de proiecte, privind Hotărâri 
legate de problemele de urbanism ale Municipiului – construcţii, schimburi de terenuri, vânzări din fondul privat, 
repartizări de locuinţe şi terenuri tinerilor sub 35 de ani, cât şi pentru închirierea spaţiilor destinate creaţiei 
artistice către deţinătorii actuali, membrii Uniunii Artiştilor Plastici. 
Am desfăşurat activitate de documentare pentru fiecare şedinţă, ţinând legătura cu serviciile descentralizate cât şi 
cu aparatul tehnic propriu al Primăriei Municipiului Ploieşti. 
În cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 am participat la analiza documentelor de fundamentare a 70 de cazuri, în 3 
dintre acestea, avizul comisiei fiind negativ. 
În cadrul Comisiei de specialitate nr. 4, dintr-un număr de        cazuri propuse, au primit aviz negativ. 
În această perioadă, am organizat şi întâlniri cu cetăţeni ai oraşului, din diverse zone ale acestuia, având şi 
program de audienţe la sediul partidului, în calitate de consilier, încercând să aduc la cunoştinţa executivului 
problemele cu care se confruntă cetăţenii în cele mai variate domenii. 
 

 
COMISIA NR. 5 
Protecţie şi asistenţă socială, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
petiţii şi reclamaţii 
 
COMPONENŢA: Preşedinte             Adraiana CONT                         Dir, marketing, PSD 
                              Secretar                 Gheorghe MORARU                 Ofiter aviatie, PRM 
                              Membrii                Antoaneta MANEA                    Inginer, PSD 
                                                            Liviu Iulian  
                                                            TEODORESCU                         Avocat, PNL 
                                                            Iulia Elena DOSARU                 Inginer, PNL 
 
CONSILIER MUNICIPAL ADRIANA CONT 
 
Sedinta extraordinara  a Consiliului Local  al Municipiului Ploiesti din data de 19 Iulie 2004 a constituit 
momentul de debut al activitatii mele in cadrul legislativului local, Hotararea nr. 98/2004 adoptata in cadrul 
acestei sedinte consfintind  validarea, in unanimitate, a  mandatului  meu de consilier local ales pe listele 
Partidului Social Democrat. De la aceeasi data imi desfasor activitatea si in cadrul Comisiei de Specialitate nr. 5 a 
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, Comisia pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, 
Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii, a carei presedintie o detin. 
Sfarsitul anului 2004 reprezinta momentul unui prim bilant al activitatii mele de aproximativ 6 luni desfasurata in 
calitate de consilier local, un moment al trecerii in revista a primelor realizari si a stabilirii prioritatilor pentru 
punerea in practica a planurilor de viitor. 
 
In activitatea de consilier local am respectat intocmai Juramantul depus la validare, dedicand toata munca mea 
binelui tuturor cetatenilor ploiesteni, comunitatii in ansamblul ei, actionand in scopul imbunatatirii calitatii vietii 
in Municipiul Ploiesti. Pentru realizarea acestui deziderat am studiat si mi-am insusit principiile administratiei 
publice locale stipulate de Legea nr. 215/2001 si am actionat in tot ceea ce am intreprins in conformitate cu 
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti  si cu normele legale in 
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vigoare, pe care le-am  respectat cu  strictete. La baza activitatii mele de consilier local am pus documentele 
Partidului Social Democrat si in special Strategia Nationala de Dezvoltare Economica a Romaniei pe Termen 
Mediu, Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila si Programul de Guvernare pe anii 2001- 2004 elaborat de 
catre Cabinetul Adrian Nastase. 

 
 

In activitatea mea de consilier local nu am intreprins nici o actiune si nu am adoptat nici o pozitie in scopuri 
personale, nu am nici un fel de interese sau ambitii cu caracter personal, nu am facut uz de calitatea de consilier in 
relatii neoficiale pentru a obtine functii, onoruri sau situatii favorabile mie. 

 
Ca Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, Respectarea Drepturilor si 
Libertatilor Cetatenesi, Petitii si Reclamatii am colaborat in mod permanent cu Administratia Serviciilor Social 
Comunitare, institutie aflata sub autoritatea Consiliului Local, dar am avut si o colaborare deosebit de fructuoasa 
cu Directia Control, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti. Aceasta colaborare s-a 
materializat in organizarea unor actiuni care au avut ca principali beneficiari pe cetatenii Ploiestiului, indiferent 
de varsta, sex sau conditie materiala. Pentru a exemplifica,  mentionez manifestarile organizate cu prilejul Zilei 
Copilului, Sarbatoarea Pastelui, Deschiderea de an scolar, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice.  
Astfel, pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, in data de 1 Octombrie 2004 am organizat la 
Casa de Cultura a Sindicatelor din Municipiul Ploiesti un spectacol gratuit pentru persoanele de varsta a treia, 
unde impreuna cu Primarul Municipiului Ploiesti, Domnul Emil Calota, s-au oficiat doua casatorii de aur si au 
fost premiati 10 pensionari din cadrul Consiliului  Judetean al Persoanelor Varstince. 

 
In exercitarea mandatului meu de consilier local am participat la actiunile organizate de Primaria Municipiului 
Ploiesti cu prilejul sarbatorilor de iarna, care au debutat cu un ceremonial de marcare a Zilei Nationale a 
Romaniei, desfasurat pe data de 1 Decembrie 2004 la Statuia Voievodului Mihai Viteazul, ceremonial urmat de o 
serbare populara. 

 
Am participat de asemenea la deschiderea oficiala a sezonului Sarbatorilor de iarna, pe data de 6 Decembrie 2004, 
prin aprinderea Bradului de Craciun din fata Palatului administrativ, urmata de aprinderea iluminatului 
ornamental in Municipiul Ploiesti si de inaugurarea ″Oraselului Copiilor″ in Parcul Central din fata Halelor 
Centrale. 

 
Cu prilejul ″Zilei Constitutiei″  am participat in data de 8 Decembrie 2004 la un concert de muzica populara oferit 
ploiestenilor de Filarmonica ″Paul Constantinesu″, spectacol ce s-a desfasurat la Sala de 500 de locuri din cadrul 
Palatului Administrativ. Tot in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul Sarbatorilor de iarna  se inscrie 
organizarea, impreuna cu Inspectoratul Scolar Prahova, a Festivalului colindelor si obiceiurilor de iarna, 
desfasurat in data de 12 Decembrie 2004 la filarmonica ploiesteana. 
In data de 17 Decembrie 2004 am participat alaturi de copiii de la Centrul de Zi la vizitarea unitatii militare de la 
Negoiesti, iar pe data de 19 Decembrie 2004 am incercat sa fac Sarbatorile de iarna mai luminoase pentru 15 
copii purtatori ai virusului HIV, oferindu-le, printr-un efort financiar propriu, cadouri cu ocazia Craciunului. 
De asemenea, pe data de 22 Decembrie 2004 am participat la manifestarile legate de comemorarea  Eroilor 
Revolutiei din decembrie 1989, organizate atat la Cimitirul ″Bolovani ″, cat si in cadrul Palatului Administrativ. 
Pe aceeasi data am partcipat si la o intalnire  cu pensionarii, organizata la Casa de Cultura a Sindicatelor. 
Pe 24 Decembrie 2004 am participat la organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru 161 de copii aflati in 
dificultate, asistati de catre Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si am oferit cadouri copiilor din 



 27

″Organizatia Umanitara Concordia″, iar pe data de 25 Decembrie 2004 am partcipat in calitate de organizator la 
actiunea ″Craciunul Ploiestenilor″ ce s-a desfasurat la Catedrala ″Sfantul Ioan″ din Ploiesti. 

 
Tot in seria manifestarilor legate de Sarbatorile de iarna ma bucur sa consemnez ca la initiativa si cu implicarea 
mea directa  50 de familii de pensionari  ploiesteni au putut sarbatori impreuna trecerea in noul an, in cadrul  
″Revelionului Pensionarilor″ organizat  la Clubul Pensionarilor din Municipiul Ploiesti, manifestare care speram 
ca va capata un caracter de permanenta. 

 
In calitate de Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, Respectarea Drepturilor 
Cetatenesti, Petitii si Reclamatii am realizat pana in prezent, printre altele: 
 
- Incheierea Protocolului   cu Fundatia ″Constantin si   Elena″ in vederea  
functionarii Cantinei pentru deservirea unui numar de 200 de personae aflate in situatii de risc social, aflate in 
evidenta Administratiei serviciilor Social Comunitare Ploiesti;  
- Intocmirea   criteriilor  care au    stat la baza     listei de prioritate pentru  
repartizarea locuintelor sociale; 
- Incheierea   contractului   de   asociere   cu   Unitatea  Medico – Sociala  
Boldesti Scaieni pentru internarea pe perioada iernii a persoanelor fara adapost si aflate in conditii dificile; 
- Pastrarea    legaturii   permanente cu  Politia   Municipiului  Ploiesti   si   
cu Comandamentul de Jandarmi in vederea asigurarii unui climat de siguranta pentru comunitatea ploiesteana; 
- Oferirea de sprijin cetatenilor in intocmirea si adresarea unor memorii  
si petitii catre institutiile centrale competente cu solutionarea acestora. 

 
Pentru cunoasterea situatiei reale de pe teren am participat la o serie de actiuni, cum ar fi: 

 
 Vizitarea   blocurilor   de  locuinte sociale  de pe  raza  administrativa  a  

Municipiului Ploiesti; 
 
 

 Vizitarea   unor   familii   aflate  in  situatii  de risc  social  si sprijinirea  
acestora; 
 

 Participarea la sedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice  
si oferirea acestora sprijin de fiecare data cand se impunea acest lucru. 
 
Tot in realizarea mandatului meu am participat la majoritatea intalnirilor Grupului de consilieri ce fac parte din 
Partidul Social Democrat, actionand pentru armonizarea actiunilor acestora. 
  
Pana in prezent am participat la toate sedintele, ordinare si extraordinare, atat ale Consiliului Local al 
Municipiului Ploiesti, cat si la cele ale Comisiei de Specialitate nr. 5, in cadrul acestora intervenind, in mod 
pertinent, prin luari de cuvant, si contribuind in mod eficient la perfectionarea unor texte de hotarari si la 
adoptarea acestora. 
In calitate de consilier am participat alaturi de colegii mei la initierea si promovarea unor proiecte de hotarari, am 
participat in mod permanent la audientele acordate de catre Primarul Municipiului Ploiesti, oferindu-i acestuia 
sprijinul meu pe linia activitatilor de protectie si asistenta sociala. 
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In conformitate cu prevederile legale, am acordat eu insasi audiente, acestea desfasurandu-se in fiecare zi de 
vineri, incepand cu ora 900,  la Sala de sedinte din cadrul Imobilului Halele Centrale. Prin intermediul acestora am 
luat contact nemijlocit cu ploiestenii, in special cu aceia aflati intr-o situatie dificila, si am incercat sa ma implic 
in mod activ in rezolvarea doleantelor acestora. Problematica diversa reiesita din discutiile purtate cu cetatenii, 
numarul mare de persoane care se prezinta saptamanal la audientele pe care le sustin, mi-au intarit convingerea ca 
pe linia protectiei si asistentei sociale au fost deja facuti cativa pasi importanti, dar ca  mai sunt inca multe lucruri 
de realizat. Acest lucru  mi-a sporit determinarea ca impreuna cu conducerea executiva a Municipiului Ploiesti, 
reprezentata la nivel de varf de catre domnul Primar Emil Calota, dar si cu cu serviciile si directiile de specialitate 
din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, sa fac tot ceea ce sta in puterea mea pentru ajutorarea oamenilor cu 
probleme deosebite. 
 
Analizand activitatea de consilier local desfasurata pe parcursul anului 2004, apreciez ca aceasta denota o munca 
complexa si diversificata, cu accente pe atributiile comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, 
Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii pe care o conduc.  Trebuie punctat faptul 
ca am mediatizat permanent prin mass – media locala  problemele ce intra sub sfera de incidenta a Comisiei de 
Specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. De asemenea, am mediat intalniri ale 
reprezentantilor varstei a treia cu parlamentarii prahoveni si cu administratia locala, pentru ca acestia sa-si poata 
expuna in mod direct problemele cu care confrunta. Apreciez in mod deosebit colaborarea cu Administratia 
Serviciilor Social Comunitare si  Directia Control, Relatii  cu Publicul, alaturi de care m-am implicat integral in 
solutionarea celor mai complexe cazuri. 
  
Pe linie de organizatie  am participat la toate activitatile in care am fost implicata, preluand si rezolvand in mod 
efectiv sarcinile asumate. 
  
La momentul acestui prim bilant se contureaza si principiile de urmat in indeplinirea cu succes a mandatului de 
consilier local. ASISTARE, PROTECTIE, AJUTOR   sunt cele trei obiective care guverneaza intreaga mea 
activitate, si in mod implicit, a Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, Respectarea  
Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii. De aceea ca mai am multe de facut in calitate de 
consilier local si presedinte al acestei comisii, dar ma voi stradui sa demonstrez ca se poate conta si mai mult pe 
potentele mele intelectuale, pe experienta, disponibilitatea mea pentru o munca pe care o fac cu pasiune, 
probitatea mea morala si atasamentul meu fata de echipa. 
Perseverenta si dorinta de a fi mereu alaturi de cei ce m-au ales, permanent receptiva la nevoile acestora, dublate 
de sprijinul continuu al organizatiei si al echipei, sunt motivatii ce ma determina sa apreciez ca rezultatele viitoare 
vor fi superioare  celor prezentate partial in acest material, pe masura rigorilor cetatenilor ce asteapta mai mult si 
mai bine de la cei in care au investit incredere si pe care i-au ales sa ii reprezinte. 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL GHEORGHE MORARU 
 
Responsabilităţi 
 

• Secretar în Comisia de CL de validare; 
• Secretar în Comisia 5, protecţie şi asistenţă socială, siguranţă şi ordine publică, drepturi cetăţeneşti, 

sesizări şi reclamaţii; 
• Membru în Comisia CL de înfiinţare şi organizare a Poliţiei Comunitare; 
• Membru în C.A. al Grupului Şcolar administrativ şi de servicii „Victor Slăvescu”; 
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Activitate 
Iniţiator la următoarele HCL: 

• parteneriatul dintre CLMP şi Fundaţia „Constantin şi Elena”, în scopul realizării  unei activităţi de interes 
public local, respectiv funcţionarea unei cantine care va deservi categorii de persoane defavorizate din 
Municipiul Ploieşti. 

• Înfiinţarea şi funcţionarea  Clubului Sportiv Municipal; 
• Aprobarea numărului de însoţitori pentru persoane în vârstă; 
• Aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoane cu dizabilităţi; 
• Aprobarea numărului de persoane la A.S.S.C. 
• Aprobarea şi repartizarea  de locuinţe sociale pentru cazuri sociale; 
• Preselecţia candidaţilor  pentru angajare în cadrul Poliţiei Comunitare; 
• Întocmirea regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare; 

 
Am acordat şi îndrumat în perioada Ianuarie – Iulie 2004 
 

• audienţe – 350 
• sesizări scrise – 110 
• ajutoare urgenţă – 22 
• ajutor persoane cu dizabilităţi – 4 
• ajutor copii orfelinat – 11 
• ajutor bătrâni fără adăpost – 6 
• ajutor câini comunitari - 2 

 
CONSILIER MUNICIPAL ANTOANETA MANEA 
 

Sunt consilier municipal in cadrul Consiliului Municipal al Municipiului Ploiesti din iunie 2003. Atunci 

cand am candidat am pornit de la convingerea ca orice om munceste mai bine daca atunci cand iese de la lucru, 

intra intr-un mediu prietenos, care ii permite sa traiasca in conditii civilizate. 
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 Daca acasa ai si apa si lumina si incalzire, daca in localitate este curat, este siguranta pe strazi, sunt spatii 

verzi si o mana de gospodar ingrijeste cu drag si pricepere spatiile publice a doua zi, la lucru esti mai atent, mai 

determinat sa faci tot ce te pricepi ca munca ta sa contribuie la prosperitatwa companiei dar si a localitatii in care 

locuiesti. 

 Iata de ce, eu cred ca in cazul nostru particular, al celor din Ploiesti, cel al celor de la Petrobrazi, 

comunitatea locala pentru care ne simtim responsabili, nu este doar a Ploiestiul ci si toate localitatile in care 

lucreaza angajatii rafinariei si celorlalte unitati economice. 

 Este un punct de vedere care privit cu toata responsabilitatea va fi acceptat de multi. 

 Pe scurt din punctul nostru de vedere, problematica sociala a Ploiestiului include si pe cea a comunitatilor 

locale urbane, semi-urbane, rurale din jurul orasului. 

 Pe de o parte pentru ca aceste comunitati sunt de resedinta pentru multi dintre angajati din Ploiesti, pe de 

alta parte pentru ca municipiul este un loc de manifestare, o potentiala sursa de rezolvare a problemelor lor pentru 

grupuri sociale aflate in situatii de criza ceea ce poate conduce la cresterea infractionalitatii nu in ultimul rand 

pentru ca treptat, aceste localitati sau vor fi parasite de un numar mare de locuitori sau vor deveni furnizori de 

locuri de munca daca se va dori incurajarea dezvoltarii initiativei private. 

 Cu alte cuvinte, eu cred ca se pot naste numeroase IMM-uri si nu numai in aceste localitati, IMM-uri care 

sa ofere locuri de munca si sa raspunda unor cereri ale pietei. 

 Din toate aceste considerente si inainte si dupa ce am fost aleasa consilier local am derulat un program 

socio-cultural care si-a propus: 

- sa vina in sprijinul copiilor si familiilor cu venituri reduse in sensul asigurarii unei egalitati a sanselor 

pentru acesti copii pentru o buna pregatire profesionala, in acest scop am realizat cursuri pentru peste 

500 de copii din Ploiesti si comunele din Pucheni si Brazi, astfel incat sa se creeze conditii ca acesti 

copii sa se simta solidari, sa aiba obiective comune. 
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- Am sustinut proiectul construirii parcului de joaca din zona Garii de Sud a orasului Ploiesti; loc 

dedicat si unei socializari comunitare. 

 

 

- Am organizat o tabara pentru copiii salariatilor Petrobrazi, copii care manifesta aptitudini in domeniul 

artelor plastice, 
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- Am organizat un festival de muzica populara religioasa si corala in localitatile Negoiesti, Pucheni, 

Ploiesti (Biserica Sfanta Treime), incercand sa atragem atentia asupra traditiilor si valorile culturale 

care definesc spiritualitatea din care facem parte dar si sa atragem atentia asupra necesitatii de a arata 

atentia cuvenita mediului rural si asupra varstei a-III-a, asupra bunicilor copiilor nostri, care nu au 

nevoie doar de asistenta materiala, ci mai ales de un sentiment de utilitate sociala. 

 

- Am organizat mai multe misiuni de asistenta sociala pentru gradinitele din Ploiesti,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Totodata, am organizat diferite actiuni de caritate in cadrul caminului de batrani de la Mislea. 
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Deasemenea, am hotarat sa imi donez indemnizatia de consilier municipal, batranilor orasului Ploiesti. 

 
 

- Am organizat o serie de intalniri cu grupuri de doamne, avand diverse profesii, intalniri in care am 

incercat sa conturam o gama de prioritati pentru actiunea civica de care este atata nevoie, atat in 

schimbare, eliminarea unor mentalitati paguboase cat si in pregatirea fiecarui individ in asimilarea 

unor valori noi, pe care se intemeiaza modelul de societate pe care ni-l propunem. 

O astfel de investitie se cere continuata si dezvoltata si face parte din programul de lucru pe care mi l-am 

propus pentru anul 2005. 

 Sunt convinsa ca am facut mult mai putin decat era nevoie. 

Va rog, veniti alaturi de mine pentru ca efortul nostru solidar sa produca schimbarile de care toti avem 

nevoie. 
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  Va urez un an bun cu impliniri si sanatate ! 

        Consilier municipal 

                ing. Antoaneta Manea 

 
CONSILIER MUNICIPAL LIVIU IULIAN TEODORESCU 
 
Activitatea de consilier municipal in anul 2004 cuprinde doua perioade respectiv sfarsitul mandatului 2000-2004 
si inceputul mandatului2004-2008. 
  
Ianuarie- iunie 2004 

 
In aceasta perioada am activat in cadrul Grupului de cosilieri ai PNL, avand si calitate de Presedinte al 
Organizatiei PNL Ploiesti. 
In cadrul Consiliului Local Ploiesti am desfasurat activitatea in Comisia pentru invatamant, sanatate, stiinta, 
cultura, culte, tineret si sport. 
Activitatea mea s-a ghidat dupa principiile: 

• legalitatii 
• prioritatile cetatenilor din Municipiul Ploiesti 
• asigurarea cadrului concurential in activitatile ce tin de Consiliul Local 

In cadrul Comisiei  am desfasurat urmatoarele activitati: 
• avizarea bugetelor pentru unitatile  de invatamant, sanatate, stiinta, cultura, tineret si sport aflate sub 

autoritatea Consiliului Local 
• analiza propunerilor si sesizarilor inaintate comisiei 
• avizarea proiectelor de hatarari ce cad in competenta comisiei 
• asigurarea conditiilor necesare functionarii in bune conditii a institutiilor de invataman, sanatate, de 

cultura, tineret si sport 
• desfasurarea in bune conditii a actiunilor culturale si sportive. 

Pe langa lucrarile  din cadrul Comisiei de specialitate am mai desfasurat urmatoarele activitati: 
• am participat ca initiator la diverse hotarari  
• am acordat un numar  de aproximativ 80 de auduiente si am organizat intalniri cu cetatenii 
• am desfasurat acivitate in cadrul Grupului operativ din cadrul Consiliului Local 
• participare la activitatile sociale sau de alta natura organizate de Prefectura Prahova, Consiliul Judetean si 

Consiliul Local. 
In activitatea mea am sustinut interesele immediate ale cetateniulor, alocarea de fonduri pentru invatamant si 
cultura, reabilitarea infrastucturii. 
Prin vot m-am opus la majorarea taxelor si impozitelor, majorarea tarifelor de calatorie la transporturile in comun. 

 
Iunie- decembrie 2004 
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Reales fiind, pentru mandatul de consilier local in perioada 2004-2008, am optat pentru activitate in cadrul 
Comisiei nr. 5- de protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, 
petitii si reclamatii. 
In aceasta perioada am initiat doua sedinte extraordinare ale Consiliului Local cat si proiecte de hotarari in 
domeniul social, politic si economic. 
In perioada octombrie-decembrie am avut calitatea de Presedinte de sedinta si consider ca date fiind perioada de 
precampanie si campanie locala am reusit armonizarea intereselor manifestate in cadrul Consiliului Local. 
Tot in aceasta porioada, am devenit membru al Comisiei de renegociere a contractului cu Apa Nova. 
Am continuat relatia permanenta cu cetatenii in scopul normalizarii vietii cotidiene a acestora. 
 
CONSILIER MUNICIPAL IULIANA ELENA DOSARU 
 

Aş împărţi activitatea mea de Consilier municipal pe anul 2004 în două perioade : 

1.    perioada ianuarie – iunie 2004 

2.    perioada iunie – decembrie 2004 

Perioada ianuarie – iunie 2004 

În această perioadă am activat în cadrul Grupului de Consilieri ai Partidului Naţional Liberal ocupând şi funcţia 
de Preşedinte al Comisiei nr.6 din cadrul Consiliului Local al Mun.Ploieşti – Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

Argumentele aduse de mine, acţionând în strânsa colaborare cu grupurile de consilieri ale P.N.L. şi P.D. împreună 
cu care am format opoziţia democratică au avut întotdeauna în vedere următoarele : 

a). oportunitatea hotărârilor în raport cu priorităţile catăţenilor din Mun.Ploieşti ; 

b). legalitatea proiectelor de hotărâri puse în discuţie ; 

c). asigurarea unui cadru de concurenţa loială între prestatorii de servicii către Consiliul Local şi către 
populaţie. 

Uneori acţiunea noastră a reusit să blocheze votarea unor hotărâri incorecte sau defavorabile cetăţenilor , alteori 
intervenţiile au reuşit îmbunătăţirea conţinutului hotărârii, dar alteori rezultatul  votului a impus în ciuda opoziţiei 
noastre, hotărâri dăunătoare intereselor majorităţii ploieştenilor. 

În cadrul comisiei, mi-am adus contribuţia alături de ceilalţi membri cu privire la :  
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a). asigurarea condiţiilor necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de 
cultură, tineret şi sport; 

b). avizarea bugetelor şi a locaţiilor bugetare pentru unităţile de învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, tineret şi 
sport aflate sub autoritatea Consiliului Local; 

c). desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor culturale şi sportive; 

d). analiza propunerilor şi sesizărilor înaintate comisiei; 

e). avizarea proiectelor de hotarari ce cad in competenta comisiei.  

Activitatea mea de consilier municipal a mai constat în : 

a). participarea ca iniţiator la hotărâri ce ţineau de responsabilităţile comisiei nr.6; 

b). participarea la şedinţele săptămânale ale comisiei nr.6 încărcând în decizia mea să asigur condiţiile 
necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de cultură, tineret şi sport; 

c). participarea la sedintele de Grup Operativ din cadrul Consiliului Local Ploiesti; 

d). participarea la şedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Ploiesti; 

e). participarea la diferite activităţi festive sau social – culturale cu ocazia unor sărbători naţionale, 
comemorări. 

M-am opus prin vot la aprobarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local Ploieşti: 

• majorarea tarifului de călătorie la transportul în comun de călători; 
• majorări ale taxelor şi impozitelor aplicate cetăţenilor; 
• acordări de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor pentru societăţii;                             
• comerciale considerându-le ca fiind favorizante pentru o parte din  
• agenţii economici ; 
• strategia de funcţionare a Serviciului de Salubrizare ; 
• Am sustinut : 
• reabilitarea drumurilor ; 
• alocarea de fonduri pentru învăţământ şi cultură; 
• acordarea de ajutoare şi înlesniri familiilor cu venituri mici; 
• activitatea în cadrul comisiei nr.6 din cadrul Consiliului Local al Mun.Ploieşti – Comisia pentru 

învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

Perioada iunie – decembrie 2004 

Mi-am continuat desfăşurarea activităţii de consilier municipal, fiind realeasă şi pentru mandatul 2004 – 2008. În 
această perioadă am optat în cadrul Consiliului Local pentru activitate în cadrul comisiei nr.5 – Comisie de 
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protecţie şi asistenţă socială, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii – 
ca membru. 

Activitatea mea de consilier municipal a constat în : 

a). Participarea ca iniţiator la următoarele Hotărâri al Consiliului  Local :  

• -participarea dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti şi Fundaţia Constantin şi Elena în scopul 
realizării unei activităţi de interes social, respectiv funcţionarea unei cantine care va deservi categorii de 
persoane defavorizate din Mun.Ploiesti ; 

• Infiintarea si functionarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti ; 
• Aprobarea numarului de insotitori pentru persoanele in varsta ; 
• Aprobarea numarului de asistenti sociali pentru persoanele cu handicap ; 
• Aprobarea numarului de personal din organigrama A.S.S.C. Ploiesti ; 
• Aprobarea si repartizarea de locuinte sociale pentru cazuri deosebite ;  

b) In cadrul comisiei nr.5 am acordat un numar de 22 audiente cetatenilor Mun.Ploiesti 

c) Am primit un numar de 14 sesizari scrise in cadrul comisiei pe care le-am solutionat pentru rezolvare 

d) Am contribuit la efectuarea de anchete sociale la un numar de 6 persoane , in cadrul comisiei nr.5 , care au fost 
inaintate pentru rezolvare la factorii in drept. 

In sedintele Consiliului Local m-am opus prin vot la aprobarea urmatoarelor hotarari ce cuprindeau : 

a)    cresteri nejustificate ale taxelor si impozitelor locale ; 

b)    intoducerea taxei pentru parcarea curenta ; 

c)    creasterea preturilor la abonamente in cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti .Impreuna cu 
grupul de consilieri PNL – PD am initiat o hotarare pentru demiterea Consiliului de Administratie al 
acestei regii autonome , deoarece majorarea de tarif s-a facut fara sa se respecte reglementarile Consiliului 
Local ; 

d)    initiativa de restructurare a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin esternalizarea vanzarii 
biletelor de autobuz catre o societate privata ; 

e)    cresterea tarifului de ridicare a gunoiului menajer de la populatie cu 50% fara acordului Consiliului Local 
,actiune unilaterala a oreratorului de salubritate S.S.B. Bucuresti . Pentru actul ilegal si unilateral al 
operatorului de salubritate S.S.B. Bucuresti  de crestere a tarifelor de rifdicare a gunoiului menajer de la 
populatie fara acordul Consiliului Local al Mun.Ploiesti am impus ca primarul Mun.Ploiesti sa ia masuri 
de sanctionare . 

Am sustinut : 

- reabilitarea drumurilor ; 
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alocarea de fonduri pentru invatamant si cultura ; 

acordarea de ajutoare si inlesniri familiilor cu venituri mici ; 

- activitatea in cadrul comisiei nr.d din cadrul Consiliului Local al Mun.Ploiesti – Comisia de protectie 
si asistenta sociala , ordine publica , respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti , petitii si 
reclamatii. 

 
COMISIA NR. 6 
Învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 
 
 
COMPONENŢA: Preşedinte              Carmen Mihaela DUMITRU    Medic,  PSD 
                              Secretar                  Bogdan Marcian POPA            Jurist, PRM 
                              Membrii                 Teodor Gh. AVRAMESCU      Inginer, PSD 
                                                             Razvan Gabriel LUNGU          Inginer, PNL 
                                                             Dan IONITA                             Chimist, PD 
 
 
CONSILIER MUNICIPAL CARMEN MIHAELA DUMITRU 
 
În cursul anului 2004, după ce am preluat prerogativele de consilier municipal, am participat la toate şedinţele 
Consiliului Municipal Ploieşti precum şi la toate şedinţele Comisiei de specialitate nr.6 a cărei preşedintă am fost 
numită în prima şedinţă a acesteia. 
În calitate de consilier municipal am luat contact cu aproape 100 de cabinete medicale individuale ale medicilor 
de familie din Ploieşti, precum şi cu 10 dispensare medicale şcolare, fiind coautor la iniţierea unui proiect de 
concesionare a spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale în municipiul Ploieşti. 
Am efectuat controale repetate la Cabinetul Medical Individual „dr. Roxana Ionescu” din Cartierul Bereasca, 
medic ce creează multiple probleme. 
De asemenea, în urma verificării situaţiilor unităţilor sanitare am iniţiat un proiect prin care bunurile ce aparţineau 
domeniului public al statului sau unităţilor administrativ teritoriale se transmit spre administrare unităţilor sanitare 
publice de interes judeţean sau local. 
În cadrul şedinţelor Comisiei de specialitate nr. 6 am organizat întâlniri cu persoane din Conducerea unor unităţi 
cu profil cultural (dl. director Lucian Sabados de la Teatrul „Toma Caragiu”, dl. director Gheorghe Irimia de la 
Filarmonică), în vederea stabilirii unui contact direct cu problemele, necesităţile şi realizările acestor instituţii. 
Rezultatele întâlnirilor s-au concretizat pentru Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti prin prevederea în 
bugetul anului 2005 a sumelor  necesare reconsolidării balconului, iar pentru Teatrul de Estradă s-au prevăzut 
fonduri pentru studiul de fezabilitate. 
La astfel de întâlniri a participat şi d-na ing. Mădălina Crăciun, care ne-a informat de nivelul implicării 
Consiliului Local în realizarea problemelor în unităţile de învăţământ din Municipiu. 
Prin decizia Consiliului Municipal, am fost numită membru al Consiliului de administraţie al Liceului Pedagogic 
din Ploieşti şi, pe lângă participarea la toate şedinţele, în această calitate am făcut demersurile necesare încheierii 
unei relaţii de colaborare cu o şcoală din Italia, în vederea obţinerii de material informativ pentru elevii din clasele 
de italiană. 
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Am participat, în calitate de membru la toate şedinţele Comisiei pentru analiza şi propunerea în condiţiile legii a 
prelungirii duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, aflate în patrimoniul primăriei. 
Ca preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 6 am participat la analiza documentelor de fundamentare în funcţie 
de cazuri. 
În calitate de membru al PSD am participat la toate acţiunile organizate de partid, iar în fiecare zi de marţi am 
acordat audienţe pe probleme medicale la sediul partidului. 
Alături de colegii de la Comisia de specialitate nr.5, am organizat pe data de 01.10.2004 „Ziua Pensionarilor” la 
Casa de Cultură Ploieşti, iar la sfârşitul anului 2004 „Revelionul Pensionarilor”. 
 
CONSILIER MUNICIPAL BOGDAN MARCIAN POPA 
 

• Consilier Local din iunie  2004 (primul mandat) 
 
• Secretar al comisiei nr. 6 : invatamant, sanatate, cultura, stiinta, culte, sport, tineret, turism 
• Membru in Comisia pentru organizarea licitatiei privind concesionarea Hipodromului Ploiesti 
• Membru in Comisia privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta 
• Membru in Comisia pentru modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Local al municipiului Ploiesti 
 
• Participant activ la sedintele comisiilor  
 
Co-initiator al proiectelor de hotarari : 
 
1. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea spatiului cu alta destinatie decat acea de locuinta situat in 

Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, bl. B – subsol 
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Local al municipiului Ploiesti 
•  iunie  2004 
• ianuarie 2005 

 
 
Institutii de invatamant repartizate : 
 

• Scoala nr. 8 “Grigore Moisil” 
• Gradinita nr. 41 
• Gradinita nr. 34 

 
 
15 septembrie 2004 – Discurs rostit la Scoala Grigore Moisil cu prilejul deschiderii noului an scolar 
 
5 octombrie 2004 – Vizita la Scoala nr. 13,Gradinita nr. 24 si Gradinita nr. 7  
 
 
 
Program de audiente 
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Luni – Vineri         17:00 – 19:00 
Sediul P.R.M. : Ploiesti, str. Stefan cel Mare, nr. 6 
 
-110 sesizari ale cetatenilor, majoritatea rezolvate favorabil 
 
CONSILIER MUNICIPAL TEODOR GHEORGHE AVRAMESCU 
 

In anul 2004  - incepand cu luna iulie  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 2004 in calitate de consilier municipal au fost urmatoarele: 
• - am participat la toate 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 Craciun  -  Director Tehnic A.D.P.P Ploiesti 
- dl . Lucian Sabadosh  -    Director Teatrul Toma Caragiu Ploiesti 
- dl.Gheorghe Irimia      -    Director Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti 

In urma discutiilor am facut demersuri pentru rezolvarea punctuala a unor  probleme cum ar fi : prevedere 
bugetara pentru consolidarea balconului Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti si prevedere bugetara pentru 
studiu de fezabilitate Sala Estrada Teatrul Toma Caragiu ( B-dul Independentei). 

• in fiecare zi de vineri a saptamanii am acordat audiente, prilej cu care am reusit sa contribui la rezolvarea 
unor probleme ridicate de cetateni ploiesteni, in special tineri.  

Tot in urma acestor audiente am cunoscut multe din greutatile cu care ploiestenii se intalnesc in viata de zi cu 
zi. 
• am avut trei intalniri cu cetateni in diferite zone ale orasului Ploiesti (Vest, Malu Rosu si B-dul Bucuresti) 

care mi-au permis pe de o parte sa cunosc particularitatile zonei, dar si sa intervin pe langa autoritatile de 
resort pentru realizarea unor dotari utilitare in zone publice si parcuri, repararea unor strazi sau asigurarea 
ordinii si linistii publice. 

• am vizitat Scoala Nicolae Iorga Ploiesti si am avut discutii cu conducerea scolii si cu o parte din cadrele 
didactice iar in urma acestor dialoguri voi incerca in perioada imediat urmatoare rezolvarea unor probleme 
specifice. 

• am participat la activitati socio – culturale cu ocazia unor comemorari, sarbatori nationale sau evenimente 
locale organizate de Primaria Muncipiului Ploiesti. 

 
CONSILIER MUNICIPAL DAN IONITA 
 
In  lunile ce au trecut de la alegerile locale din 2004 si validarea mea ca si Consilier al Municipiului Ploiesti pot 
spune ca activitatea pe care am desfasurat-o in cadrul Consiliului Local si in Comisiile sale de specialitate al caror 
membru sunt a fost una benefica pentru cei ce m-au ales pentru a-i reprezenta. 
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Astfel am initiat mai multe proiecte de hotarari in pentru a facilita acitivitatea medicilor de familie din Municipiul 
Ploiesti prin trecerea in domeniul privat al Municipiului Ploiesti a spatiilor in care functioneaza cabintele 
medicale de medicina de familie in special, si am fost de asemeni initiatorul hotaririi de concesionare a acestor 
spatii medicilor pe o perioada de 32 de ani. 
Totodata avind in vedere cladirile revendicate in baza Legii 10 in care functioneaza cabinete medicale ce urmeaza 
sa fie evacuate dupa retrocedare am initiat o hotarire de concesionatre a unui teren in strada Rudului pentru 
construirea de cabinete medicale pentru ca in urma retrocedarii cladirii de pe Rudului 10 locuitorii din zona sa 
aiba acces in continuare la asistenta medicala.   

In atentia mea si a colegilor din Comisia 6 (cultura,sanatate,invatamint,tineret,culte) se afla situatia medicilor din 
cladirile de pe str.Nicolae Iorga nr.17 si Bagdazar nr. 5 care sunt de asemenea cladiri revendicate. 

Am initiat de asemenea proiecte de hotariri privind imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare in cele doua Spitale 
ale caror cladiri se afla in gestiunea Consiliului Local Ploiesti si anume Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul 
Municipal Schuller prin trecerea in administrare proprie a cladirilor si terenurilor si ma implic periodic in 
activitati de control impreuna cu DSP Prahova a conditiilor din cele doua spitale. De asemenea m-am implicat si 
ma implic in continuare in atragerea de fonduri prin diverse programe ale U.E si Bancii Mondiale pentru 
renovarea totala sau partiala a cladirilor in care isi desfasoara activitatea aceste doua unitati sanitare.  

In ceea ce priveste cultura si institutiile de cultura din Municipiul Ploiesti ca si Consilier Local am insistat ca in 
bugetul pentru anul 2005 sa fie inclus si un studiu de fezabilitate pentru sala Teatrului de Estrada de pe B-dul 
Independentei, o sala cu o arhitectura deosebita care trebuie valorificata la adevarata ei capacitate si, de asemenea 
pentru Filarmonica Ploiesti am insistat sa fie prevazute sume care sa fie indestulatoare pentru achizitia de 
instrumente noi, dar si pentru o renovare a balconului salii de spectacol. 

Sportul si agrementul nu au fost domenii tabu pentru activitatea mea de Consilier Local,  dar trebuie sa evidentiez 
faptul ca am fost singurul consilier care s-a opus la infiintarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti si timpul a 
dovedit ca votul meu a fost in concordanta cu realitatea, acest club nefunctionand nici la ora actuala. 

Sunt la curent cu amenajarea Gradinii Zoo din Parcul Constantin Stere un loc de agrement unic pentru locuitorii 
Municipiului si am facut demersuri pentru obtinerea de fonduri pentru finalizarea sau demararea unor lucrari de 
noi adaposturi pentru animale la standarde europene. 

Capitolul audiente si relatii cu locuitorii Municipiului Ploiesti este unul foarte important pentru mine. In calitate 
de Consilier Municipal  am acordat audiente la sediul Municipal al P.D. din Blocul “sapte etaje” si in teritoriu 
impreuna cu locuitorii anumitor zone am remediat unele deficiente ale administratiei ploiestene in ceea ce 
priveste  lucrarile de pe Str. Domnisori nr. 62, Aleea Prislop, Piata Aurora Vest, Str. Rudului complex Bobilna.  

In atentia mea se afla demersuri la nivelul Ministerului Transporturilor pentru introducerea unei treceri la nivel cu 
calea ferata cu bariera automata, fapt ce faciliteaza accesul in cartierul Rafov din zona de sud a Municipiului cit si 
refacerea structurii de rezistenta a Stadionului” Ilie Oana”. 

In anul ce a trecut scolile din Municipiul Ploiesti au fost si vor ramine o preocupare constanta a Consilierului 
Local Dan Ionita. Trebuie sa spun cu parere de rau si mahnire ca majoritatea lucrarilor din scoli au fost facute in 
graba, cu bani multi in raport cu calitatea lucrarilor ceea ce conduce la o degradare mai rapida a cladirilor 
unitatilor de invatamint din Ploiesti fapt ce afecteaza neconditionat procesul educational. 

Ca o nerealizare a anului 2004 o constituie pentru mine situatia oamenilor cazati in Caminul de nefamilisti de pe 
strada Crasmaritelor nr. 2 camin ce apartine societatii comerciale CIPROM  cu a carei conducere am purtat 
numeroase discutii dar care se pare ca au ramas fara nici o finalitate buna pentru oamenii de acolo care nu au in 
continuare nici cele mai elementare conditii de viata in Ploiestiul pe care unii il doresc european de pe acum. 
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 Anul 2005 are ca prioritati pentru mine atragerea de fonduri pentru renovarea Spitalului de Boli Infectioase aflat 
intr-o accentuata stare de degradare, atragerea de fonduri pentru renovarea Sectiei de Oncologie de la Spitalul 
Municipal si terminarea renovarii sectiilor de reumatologie si radiologie ale aceluiasi spital pentru ca in 2007 sa 
fim mandri ca ploiesteni ca avem un spital municipal care functioneaza la standarde europene si din punct de 
vedere al conditiilort de cazare a bonavilor cit si din punct de vedere al aparaturii caci profesionalismul cadrelor 
medicale il depaseste de multe ori pe cel din comunitatea europeana.  

Avind certitudinea ca impreuna cu ceilalti consilieri din cadrul Consiliului Local Ploiesti vom castiga din ce in ce 
mai mult increderea ploiestenilor ii astept pe acestia din urma sa se adreseze cu sesizari in ziua de marti intre 
orele 16 – 18 la sediul P.D din Blocul “Sapte etaje”sau in scris la la acelasi sediu zilnic si ii asigur ca problemele 
ridicate isi vor gasi rezolvarea. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


