RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005
Consilier Local - ELENA TRICAN
Pe perioada anului 2005, activitatea mea s-a concretizat in:
• Participarea la toate sedintele Consiliului Local, in cadrul carora am
intervenit cu observatii care au vizat fondul proiectelor de hotarari.
• Participarea la sedintele Comisiei nr. 1 si Comisiei nr. 3, din care fac parte,
la prima avand in acest moment calitatea de presedinte al acesteia. In cadrul
sedintelor celor doua comisii am propus modificari de forma si de fond la
proiectele de hotarare puse in discutie, astfel incat, acestea sa vina in
sprijinul cetatenilor atat ca efort financiar si totodata sa le asigure un anumit
grad de confort in cartierele in care locuiesc.
• Participarea in cadrul comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si prestari
servicii, constituita de Consiliul Local Ploiesti, in baza Legii nr. 550/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare.
• Participarea la elaborarea proiectelor de hotarari din anexa la prezentul
raport.
• Participarea in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor privind licitatia
de concesionare a Hipodromului.
• Intalniri in teritoriu cu cetatenii municipiului Ploiesti.
Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Ploiesti, cat si in cadrul comisiilor
am militat pentru :
- respectarea interesului cetatenilor ;
- reducerea fiscalitatii ;
- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului
privat al municipiului si utilizarea domeniului public al acestuia ;
- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor publici.
In cadrul audientelor ce le-am tinut saptamanal, am discutat cu cetatenii care
mi-au solicitat sprijinul in rezolvarea anumitor probleme care au vizat
administratia locala si respectarea legislatiei specifice acesteia in raport cu
cetatenii.
In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii am preluat toate problemele
sesizate de acestia si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului Local
si autoritatii executive a Primariei, solicitand stabilirea de termene si
responsabilitati de rezolvare. Pentru o parte din probleme m-am implicat direct,
colaborand cu compartimentele (directii, servicii) de specialitate din cadrul
Primariei.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

SITUATIE PRIVIND HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI PLOIESTI INITIATE DE
DOAMNA CONSILIER TRICAN ELENA
- 2005 Nr. Nr. inregistrare
Denumire
ord.
1. 2/01.02.2005 Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru.
2. 9/01.02.2005 Hotarare cu privire la solutionarea cererii formulate de S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. pentru
avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu
cele prevazute la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru.
3. 10/01.02.2005 Hotarare cu privire la solutionarea cererii formulate de S.C. ELETTRA COMUNICATIONS S.A.
pentru avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura
similara cu cele prevazute la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru.
4. 11/17.02.2005 Hotararea privind masurile ce decurg din concluziile desprinse de comisia de monitorizare in
vederea eficientizarii activitatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru,o abtinere aceea a domnului
consilier Savu Daniel.
5. 21/02.03.2005 Hotarare privind acordarea de gratuitati anumitor categorii de calatori.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru.
6. 47/30.03.2005 Hotarare privind solutionarea cererii nr. 351633/06.01.2005 formulata de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor datorate la
bugetul local al municipiului Ploiesti de catre S.C. ASTRA SCOALA DE SOFERI AMATORI
S.A. PLOIESTI fosta S.C. SCOALA DE SOFERI AMATORI S.A. PLOIESTI.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru.
7. 82/27.05.2005 Hotarare privind aprobarea facilitatilor contribuabililor care efectueaza lucrari de natura celor
care se pot executa fara autorizatie de construire.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru,o abtinere aceea a domnului
consilier Trican Elena.
8. 89/27.05.2005 Hotarare cu privire la solutionarea cererii formulate de S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. pentru
avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu
cele prevazute la art. 250 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 24 voturi pentru.
9. 91/27.05.2005 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 207/2004.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 23 voturi pentru,o abtinere aceea a domnului
consilier Palas Alexandru Paul.
10. 143/31.08.2005 Hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru privind publicitatea stradala in municipiul
Ploiesti .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 21 voturi pentru,o abtinere aceea a domnului
consilier Teodorescu Iulian.
11. 170/29.09.2005 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
nr. 83/2005 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 23 voturi pentru.
12. 171/29.09.2005 Hotarare privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliului de
Administratie al regiilor de subordonare locala .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 3 voturi impotriva acelea ale
domnilor consilieri Ioniþã Dan, Palas Alexandru Paul, Trican Elena, 7 abtineri acelea ale
domnilor consilieri Cosma Marcian, Dosaru Iulia, Moraru Gheorghe, Popescu Catalin, Rusu
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SITUATIE PRIVIND HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI INITIATE DE DOAMNA CONSILIER TRICAN ELENA - 2005

Nr. Nr. inregistrare
ord.

Denumire

Ioan, Schnelbach Aurelia, Teodorescu Iulian.
13. 210/29.11.2005 Hotarare privind stabilirea listei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat ale
Municipiului Ploiesti, a caror paza se asigura de Serviciul Public Politia Comunitara a
Municipiului Ploiesti .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru.
14. 216/29.11.2005 Hotarare cu privire la vanzarea unor spatii comerciale sau de prestari de servicii in baza Legii nr.
550/2002 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 25 voturi pentru.
15. 224/29.11.2005 Hotarare cu privire la solutionarea cererilor formulate de S.C. Petrostar S.A. Ploiesti, S.C. Valras
Prod S.R.L. si S.C. CDE R Interex S.A. Ploiesti pentru avizarea in vederea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la art. 250 alin. 1 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 22 voturi pentru, 3 abtineri acelea ale domnilor
consilieri Cosma Marcian, Popescu Catalin, Trican Elena.
16. 240/23.12.2005 Hotarare cu privire la solutionarea cererii formulate de SC PARK INDUSTRIE DACIA SRL
pentru avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura
similara cu cele prevazute la art. 250 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 26 voturi pentru.
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Consilier Local – POPA MARCIAN
Consilier Local din iunie 2004 (primul mandat)

- Secretar al comisiei de specialitate nr. 6 : invatamant, sanatate, cultura, stiinta,
culte, sport, tineret
- Membru in Comisia pentru organizarea licitatiei privind concesionarea
Hipodromului Ploiesti (aug.2004-iun. 2005)
- 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 (2005)
- Membru in comisia privind organizarea licitatiei pentru construirea cartierului de
locuinte Gageni (iun. – dec. 2005)
- Membru in Comisia Locala de Ordine Publica (din dec. 2005)
- Participant activ la sedintele comisiilor
Co-initiator al urmatoarelor proiectelor de hotarari :
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti - ianuarie
2005
2. Proiect de hotarare privind nimirea conducerii, aprobarea organigramei si
stabilirea obiectivelor de performanta ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti
3. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren situat in Ploiesti,str. Ana Ipatescu
59 din domeniul public al mun. Ploiesti in domeniul public al jud. Prahova
4. Proiect de hotarare cu privire la modificarea numarului de membri si a
componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Local
5. Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului cadru de organizare si
functionare a consiliilor de administratie ale regiilor subordonate local aprobat prin
HCL 171/29.09.2005
6. Proiect de hotarare privind inlocuirea unor reprezentanti ai municipiului Ploiesti
in structurile de coordonare ale serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului
Local
7. Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in administrarea Consiliilor de
Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar a cladirilor si terenurilor in
care acestea isi desfasoara activitatea,precum si a bunurilor componente ale bazei
materiale
8. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de
ani
9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii consiliului local
al mun. Ploiesti nr. 83/2005
10. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor
O.U.G. a Guvernului nr. 110/2005
11. Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de administratie si stabilirea
unor masuri organizatorice si obiective de performanta la nivelul Clubului Sportiv
Municipal Ploiesti

De asemenea :
Pe tot parcursul anului am avut intalniri, in cadrul comisiei de specialitate, cu
directorii institutiilor aflate in subordinea comisiei nr. 6 si a Consiliului Local.
Evident am abordat subiecte legate de problemele cu care se confrunta in interiorul
institutiilor, analizand impreuna cu comisia sumele alocate de la bugetul local
pentru buna functionare a acestora.De asemenea, am propus unele prioritati
investitionale pentru aceste institutii pe care le-am si sustinut in fata executivului.
Am votat impotriva unor proiecte de hotarare cu impact social negativ, ce vizau in
special majorari de tarife si care erau in defavoarea locuitorilor municipiului. Am
gandit mai intai ca simplu cetatean, afectat financiar de tot felul de scumpiri si-apoi
ca si consilier municipal.
Am sustinut interesele si dorinta cetatenilor din zona Democratiei (zona in care
domiciliez) de a se conserva spatiul verde vital, atat pentru sanatatea cat si pentru
destinderea lor. M-am opus aprobarii proiectului de a se construi, in parcul din
aceasta zona, un supermarket care oricum era inutil avand in vedere existenta, in
imprejurimi, a mai multor magazine cu profil alimentar.
Referitor la situatia spatiului verde din zona Jianu, care mi-a fost adusa la
cunostinta de un reprezentant al cetatenilor,ne-am hotarat ca noi, consilierii locali
ai P.R.M., sa ne abtinem la vot in cadrul sedintei ordinare, luand in considerare
situatia juridica incerta a terenului concesionat catre firma Willis. Oricum sustinem
doleantele cetatenilor din zona de a nu li se distruge parcul si a nu li se bloca caile
de acces catre blocuri.
Institutii de invatamant repartizate :
- Scoala nr. 8 “Grigore Moisil”
- Gradinita nr. 41
- Gradinita nr. 34
Program de audiente:
Luni – Vineri
17:00 – 19:00
Sediul P.R.M. Prahova : Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4
- Anul acesta am primit 80 de sesizari ale cetatenilor, implicandu-ma activ in
rezolvarea lor.

Consilier Local – FLORIN SICOIE
Şi în anul 2005, subsemnatul Florin-Lucian Sicoie, consilier municipal din partea
Partidului Naţional Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, miam desfăşurat activitatea atât sub forma instituţionalizată a şedinţelor de consiliu şi
de comisii, cât şi prin participarea la întâlniri cu cetăţenii şi prin analiza activităţii
Primăriei şi a instituţiilor subordonate acesteia.
Personal, în 2005 am continuat să particip la lucrările Comisiei de Dezvoltare
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea
Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, deoarece activitatea mea anterioară de
Consilier Şef al Inspectoratului pentru Cultură Prahova din perioada 1997-2001
mi-a permis o cunoaştere aprofundată a problematicii monumentelor istorice şi de
arhitectură din judeţul Prahova, în particular a monumentelor istorice şi de
arhitectură din Municipiul Ploieşti.
În cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice,
Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, ale
cărei şedinţe se desfăşoară săptămânal, în zilele de luni, începând cu ora 1430, la
sediul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei
Municipiului Ploieşti, în prezenţa atât a conducerii şi specialiştilor din cadrul
Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a solicitanţilor de
autorizaţii de construcţie, am desfăşurat următoarele activităţi:
- avizarea unor studii, strategii, prognoze orientative şi programe de organizare şi
amenajare a teritoriului, în particular în privinţa publicităţii stradale şi a soluţiilor
arhitecturale în privinţa extinderii construcţiilor existente la parterele blocurilor
situate pe principalele artere de circulaţie şi în celelalte zone;
- instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societăţi comerciale, regii
autonome şi instituţii publice de interes local ce se află sub autoritatea Consiliului
Local;
- analizarea, avizarea şi propunerea spre aprobare Consiliului Local a planurilor de
organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, precum şi a
măsurilor necesare realizării acestora;
- avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes local;
- analizarea şi avizarea de studii şi documentaţii privind protecţia şi conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;
- solicitarea de informaţii atât din partea conducerii şi specialiştilor din cadrul
Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cât şi a solicitanţilor de
autorizaţii de construcţie în vederea respectării legislaţiei din domeniul
construcţiilor.
În afara activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistică,
Realizarea
Lucrărilor
Publice,
Circulaţie
Rutieră,
Conservarea
Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, am participat şi la şedinţele Comisiei
Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, unde am deţinut un rol
consultativ şi am avut multiple intervenţii privind clarificarea unor aspecte legate
de anumite proiecte urbanistice, mai ales sub aspectul regimului de proprietate.

În cadrul şedinţelor Consiliului Local, am desfăşurat următoarele activităţi:
- am iniţiat, alături de colegii mei din cadrul Comisiei de Dezvoltare Urbanistică,
Realizarea
Lucrărilor
Publice,
Circulaţie
Rutieră,
Conservarea
Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, mai multe proiecte de hotărâri privind
planurile urbanistice de detaliu ale unor construcţii din municipiul Ploieşti;
- am solicitat, în cadrul unor numeroase interpelări, informaţii din partea
Executivului Primăriei asupra regimului de proprietate al unor terenuri situate în
prezent pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploieşti, asupra stadiului
aplicării Legii 10/2001 privind retrocedarea imobilelor naţionalizate de regimul
comunist, asupra respectării legislaţiei din domeniul construcţiilor în ceea ce
priveşte existenţa sau nu a autorizaţiilor de construcţie, precum şi a avizului
Ministerului Culturii şi Cultelor referitor la unele monumente de arhitectură;
- am votat, în mod constant, împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale în
Municipiul Ploieşti;
- 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 pe ordinea de zi a
şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, am avut mai multe intervenţii
prin care am căutat să obţin clarificarea anumitor aspecte, solicitând Executivului
şi directorilor instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Ploieşti informaţii
care să-mi permită să votez în cunoştinţă de cauză;
- am intervenit, în numeroase rânduri, în favoarea instituţiilor de cultură, atât în
privinţa bugetelor acestora, cât şi sub aspectul unei bune derulări a proiectelor
culturale aflate în curs.
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.
Am participat, ca membru al comisiei, la desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiei de director al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti, concurs în urma
căruia a fost desemnată câştigătoare artista plastică Marilena Ghiorghiţă.
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 Local – SORIN SERIOJA CHIVU
Pe perioada anului 2005, activitatea mea pe linie administrativa s-a concretizat in:
- participarea la toate sedintele Consiliului Local
- participarea la toate intalnirile programate de legislativ si executiv
- audiente cu cetatenii
-participarea la intocmirea si analiza bugetelor, regiilor de prestari servicii
din subordinea C.L.
- verificarea secventiala a activitatii regiilor din subordinea C.L.
In calitate de membru al comisiei IV privind organizarea si dezvoltarea urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, circulatie rutiera si conservarea monumentelor istorice
m-am implicat in urmatoarele directii:
- am participat la initierea si sustinerea a 36 de H.C.L
- am participat la intocmirea si sustinerea regulamentului de reclama si
publicitate
- am dus o activitate de informare continua asupra problemelor tehnice ale
orasului prin deplasari in teren si audiente publice
- rezolvarea unor probleme punctuale ale cetatenilor in colaborare cu
executivul
- am participat la activitati cultural sportive organizate de executiv sau de
organizatii si societati din domeniu pe teritoriul Municipiului Ploiesti
In calitate de membru al Comisiei pentru transportul si siguranta circulatiei am
participat la elaborarea a 14 hotarari;
- am participat la reconfigurarea, amenajarea si receptionarea noilor parcari
de pe Str. Vasile Milea in fata blocului "7 etaje" cat si lateral Halele Centrale
- am sustinut si participat la reconfigurarea trotuarelor in vederea crearii de
noi locuri de parcare Str. Vasile Milea vis-a-vis bloc "7 etaje"
- am initiat si sustinut semaforizarea intersectiei strazilor Malu Rosu cu
soseaua Vestului
- am sustinut si realizat, dupa desele intalniri cu cetatenii din zona,
desfiintarea sistemului de semaforizare din intersectia Str. Mihai Bravu cu Str.
Gradinari
- am participat la sustineea solutiei de prelungire a traseului RATP Ploiesti
pana la Liceul Agricol Barcanesti cu statie Interhome
- m-am implicat si sustinut in realizarea de intersectii cu sens giratorie,
pentru o mai buna fluidizare a circulatiei cat si pentru a reduce viteza de tranzit
- am facut parte din echipa de initiere la elaborarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al Comisiei de Transport si Siguranta Circulatiei a C.L
In calitate de presedinte al comisiei de punere in aplicare a Legii 550/2002 am
organizat 7 intalniri pregatind si sustinand 2 licitatii. Comisia a reusit conform legii
sa valorifice spatii in valoare de aproximativ 1032633 RON.
Implicari conexe responsabilitatilor comisiilor din care fac parte:
- am participat la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
C.L.

- intalniri in teritoriu cu cetatenii Municipiului Ploiesti
- m-am implicat in utilizarea eficienta a banului public in interesul
cetatenilor si a comunitatii prin participarea la intocmirea bugetelor pe structuri
administrative
Neimpliniri in anul 2005 :
- colaborarea mai putin buna cu o parte din colegii consilieri din opozitie, in
intelesul problemelor municipiului, datorita, probabil campaniei de promovare a
imaginii proprii in partid, considerand poate, ca cel mai performant consilier este
cel care vorbeste cel mai mult si cel care voteaza impotriva a cat mai multor
hotarari initiate de primar sau de consilierii PSD.
- incapacitatea de a sustine in fata legislativului local a celui mai
impresionant si necesar proiect pentru Parcul Tineretului din vecinatatea Salii
Sporturilor si anume realizarea unui "PARC DE PLACERE - NENEA IANCU"
Multumesc executivului si directorilor de regii si directii din subordinea
C.L. pentru buna colaborare in exercitarea mandatului de consilier in anul 2005.
Consilier Local – AUGUSTIN MITU
În anul 2005 mi-am desfăşurat activitatea de consilier municipal în cadrul
Consiliului Local Ploieşti, în conformitate cu prevederile legale şi cele ale
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Ploieşti
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2005 au fost:
- activităţi specifice calităţii de membru al Comisiei nr. 1 – Buget, finanţe,
control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi
prognoze: participare la şedinţele săptămânale ale Comisiei unde am
dezbătut diferitele proiecte de hotărâri încercând de fiecare dată să aduc
îmbunătăţiri acestora în primul rând din punctul de vedere al cetăţeanului
acestui oraş.
- participare la toate şedinţele extraordinare ale Consiliului Local. În cadrul
dezbaterilor din aceste şedinţe am intervenit cu observaţii pertinente
încercând să lămuresc diferitele probleme şi totodată să susţin proiectele
supuse aprobării.
- participarea în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind licitaţia
de concesionare a Hipodromului
- participare în cadrul Comisiei de licitaţie pentru accesarea creditului
municipal. În cadrul acestei comisii, prin intervenţiile pe care le-am avut, am
reuşit să determin obţinerea celei mai viabile şi avantajoase soluţii de
accesare a creditului
- participarea la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale instituţiilor de
învăţământ repartizate: Liceul Pedagogic Ploieşti, Şcoala cu clasele I – VIII
„Rareş Vodă”, Grădiniţa de copii cu program prelungit numărul 35;
- co-iniţiator pentru proiectele următoarelor hotărâri ale Consiliului Local:

¾ 9/ 01.02.2005 Hotărâre cu privire la soluţionarea cererii formulate de S.C.
HOLCHIM ROMANIA S.A. 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
¾ 10/ 01.02.2005 Hotărâre cu privire la soluţionarea cererii formulate de S.C.
ELLETRA COMUNICATIONS S.A. 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
¾ 11/ 17.02.2005 Hotărârea privind măsurile ce decurg din concluziile
desprinse de Comisia de Monitorizare în vederea eficientizării activităţii Regiei
Autonome de Transport Public Ploieşti.
¾ 47/30.03.2005 Hotărâre privind soluţionarea cererii nr. 351633/ 06.01.2005
formulată de Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului pentru acordarea
de înlesniri de la plata obligaţiilor datorate bugetului local al Municipiului
Ploieşti de către S.C ASTRA ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI S.A. Ploieşti,
fosta S.C ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI S.A. Ploieşti.
¾ 89/ 27.05.2005 Hotărâre cu privire la soluţionarea cererii formulate de S.C.
UNILEVER ROMANIA S.A. 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
¾ 134/ 09.08.2005 Hotărâre privind continuarea procedurii de achiziţie publică
a serviciului de împrumut bancar, prin negociere competitivă
¾ 143/31.08.2005 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru privind
publicitatea stradală în Municipiul Ploieşti.
¾ 224/ 29.11.2005 Hotărâre cu privire la soluţionarea cererii formulate de S.C.
Petrostar S.A. Ploieşti, S.C. Valras Prod S.R.L. si S.C. CDE R Interex 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
¾ 240/ 23.12.2005 Hotărâre cu privire la soluţionarea cererii formulate de S.C.
PARK INDUSTRIE DACIA S.R.L., 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
Consilier Local – DANIEL SAVU
In al doilea an de exercitare a mandatului de consilier local al municipiului
Ploiesti, reprezentant al grupului consilierilor Partidului Social Democrat, mi-am
concentrat activitatea catre structurile alese ale Consiliului Local in care am primit
responsabilitati directe:
- Comisia de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor
Publice, CirculaTie Rutiera, Conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura –– in cadrul careia ocup functtia de presedinte;
- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - la care am
participat ca invitat, in calitate de presedinte al Comisiei Tehnice de Urbanism,
pentru documentare si consultare;

- Comitetul de Coordonare APA NOVA Ploiesti – am fost ales de plenul
Consiliului Local Ploiesti, ca membru si reprezentant al grupului PSD;
- Comitetul de Coordonare DALKIA TERMO Prahova – sunt membru
incepand din luna noiembrie 2005, ales de plenul Consiliului Local Ploiesti ca
reprezentant al grupului PSD;
- Comisia de validare a Consiliului Local Ploiesti – mi-am exercitat activitatea
in calitate de presedinte;
Pe langa activitatea desfasurata in cadrul acestor structuri ale Consiliului Local, am
participat si la elaborarea altor proiecte de interes pentru municipiul Ploiesti,
impreuna cu ceilalti consilieri locali si Executivul Primariei, dar si la rezolvarea
prompta a problemelor semnalate de cetateni, prin intermediul audientelor pe care
le-am acordat la sediul Organizatiei PSD Ploiesti.
Activitatea in cadrul Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica,
Realizarea
Lucrarilor
Publice,
Circulatie
Rutiera,
Conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura
In calitate de presedinte al acestei comisii, impreuna cu ceilalti membrii, am
elaborat urmatoarele proiecte de hotarare, care au fost supuse dezbaterii in plenul
Consiliului Local si adoptate:
1.Hotararea nr. 25 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a
obiectivului de investitii “Amenajare drumuri si accese Cartier Tineret Ghighiu”
2. Hotararea nr. 27 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
spatiu comercial si administrativ P+M”, str. Temisana nr. 67, Ploiesti.
3. Hotararea nr. 28 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
Atelier auto, vulcanizare”, parter, str. Marasesti nr. 300, Ploiesti.
4. Hotararea nr. 42 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Hala
materiale de constructii si spatii de prezentare”, str. Strandului nr. 182, Ploiesti.
5. Hotararea nr. 43 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
spatiu comercial si birouri P+1E”, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 78, Ploiesti.
6. Hotararea nr. 44 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Amplasare
atelier dezmembrari auto, platforma betonata acoperita”, str. Rudului nr. 203205, Ploiesti.
7. Hotararea nr.70 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Sediu
firma cu locuinta de serviciu la etaj, in regim S+P+1E, garaj in regim parter,
imprejmuire si utilitati”, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 131, Ploiesti.
8. Hotararea nr. 71 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Sediu
birouri, imprejmuire teren si bransamente la utilitati”, Prelungirea Marasesti,
tarlaua 52, parcela 666/6, Ploiesti.
9. Hotararea nr.72 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
bloc de locuinTe S+P+4E+M”, Intrarea LacauTi nr. 8, Ploiesti.
10. Hotararea nr. 83 privind aprobarea asocierii municipiului Ploiesti prin
Consiliul Local, cu un antreprenor general selectat pe baza de licitatie publica
deschisa pentru realizarea unui cartier rezidential in municipiul Ploiesti.
11. Hotararea nr. 87 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de
94,90 mp. din str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 36, de catre d-na Zeiber Musat
Nicoleta.

12. Hotararea nr. 88 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE „TERRA
INVEST’, B-DUL REPUBLICII FN, Ploiesti.
13. Hotararea nr. 102 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Complex
comercial Selgros Cash & Carry”, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiesti si a unui
schimb de terenuri.
14. Hotararea nr. 103 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
locuinTa in regim S+P+1+M”, Strada Tache Ionescu nr. 20, Ploiesti.
15. Hotararea nr. 104 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire
spatiu comercial, sediu firma si locuinta de serviciu, garaj si bransamente la
utilitati”, Strada Ion Creanga nr. 17, Ploiesti.
16. Hotararea nr.105 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru Sediu
de firma S+P+3E, cu locuinta de serviciu la etaj si bransamente la utilitati,
Strada Trambitei nr. 7, Ploiesti.
17. Hotararea nr.143 pentru aprobarea „Regulamentului privind publicitatea
stradala in municipiul Ploiesti”.
18. Hotararea nr. 149 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, BRANSAMENTE LA UTILITATI, strada
Tudor Vladimirescu, nr. 22, Ploiesti.
19. Hotararea nr. 150 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE
CLADIRE
DE
BIROURI,
SPATII
TEHNICE,
IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, Strada Carpenului, nr.
22, Ploiesti.
20. Hotararea nr. 151 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE SEDIU FIRMA IN REGIM P+1E+M, B-dul. Bucuresti – T 39,
P 562/36, Ploiesti.
21. Hotararea nr. 152 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, BIROURI, BAR, MAGAZIN, B-dul.
Republicii nr. 307 A si 307 B, Ploiesti.
22. Hotararea nr. 153 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu SPATIU
DE PRODUCTIE PARTER, B-dul. Bucuresti – T 39, P A569/2, Ploiesti.
23. Hotararea nr. 154 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
CONSTRUIRE BIROURI D + P + 3 – 4 ParTial, strada Rahovei nr. 2, Ploiesti.
24. Hotararea nr. 155 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Centru
Logistic Free Star - Construire Birouri si Depozite Materiale de Constructii”,
strada Marasesti nr. 456, Ploiesti.
25. Hotararea nr. 156 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN SPATIU EXISTENT, str. Constantin
Mille nr. 32, Ploiesti.
26. Hotararea nr. 157 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Lotizare
Cartier Tineret – Ghighiului”, strada Ghighiului, Ploiesti.
27. Hotararea nr. 188 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, DN 1B – CENTURA DE EST,
Ploiesti.
28. Hotararea nr. 219 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a
obiectivului de investitii “Consolidare Bloc A7, str. Cibinului nr. 2 Ploiesti”.

29. Hotararea nr. 220 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu UNITATE
PRIMIRI URGENTE, HELIPORT la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti,
terminal auto si trecerea unor terenuri din proprietatea municipiului Ploiesti si
administrarea Consiliului Local in proprietatea publica a judetului Prahova si
administrarea Consiliului Judetean.
30. Hotararea nr. 221 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE 6 BLOCURI IN REGIM
S+P+7, Str. Carpenului nr. 4, Ploiesti.
31. Hotararea nr. 222 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
SUPRAETAJARE SPATIU EXISTENT CU LOCUINTÃ, Str. Enachitã
Vãcãrescu nr. 12, Ploiesti.
32. Hotararea nr. 223 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, str. Transilvaniei nr. 51 Ploiesti.
Activitatea in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului
Ca presedinte al Comsiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica am participat la
toate sedintele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
(CTUAT), in calitate de invitat si observator. Membrii CTUAT au analizat studii
de fundamentare, precum si documentatii de specialitate, intocmite in vederea
eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire.
Deciziile adoptate de specialisti in cadrul CTUAT au fost comunicate membrilor
Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica si au stat ulterior la baza
proiectelor de hotarare initiate si elaborate de consilierii care fac parte din aceasta
comisie.
Activitatea in cadrul Comitetului de Coordonare APA NOVA Ploiesti
In sedintele lunare ale Comitetului de Coordonare APA NOVA Ploiesti, am
urmarit modul in care se deruleaza si se respecta contractul de concesiune, am
dezbatut diferite aspecte legate de administrarea retelei de apa si canalizare din
municipiul Ploiesti si am luat decizii pentru solutionarea lor eficienta, in
concordanta cu interesele cetatenilor.
Cele mai semnificative probleme supuse atentiei si aprobarii Comitetului de
Coordonare APA NOVA Ploiesti s-au referit la :
- Extinderea si modernizarea retelelor de apa, devieri sau inlocuiri ale conductelor
de apa si bransamentelor;
- Executarea racordurilor si a bransamentelor suplimentare pe baza de anchete
sociale, conform programelor de investitii ale APA NOVA Ploiesti si ADPP
Ploiesti;
- Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare in diferite zone ale Ploiestiului;
- Preluarea de catre APA NOVA Ploiesti a consumatorilor din diferite zone ale
orasului, care erau alimentati din alte surse adiacente;
- Propuneri privind programul de investitii pentru anul 2006;
- Prezentarea stadiului de realizare fizica si valorica a programului de investitii cu
finantare din fondul de lucrari si fondul prioritar pe primele 6 luni ale anului.

In plus, in virtutea exercitarii atributiilor ca membru in Comitetul de Coordonare
APA NOVA Ploiesti, impreuna cu ceilalti membrii ai acestei structuri, am initiat
mai multe proiecte de hotarari, necesare pentru administrarea si extinderea retelei
de apa si canalizare din municipiul Ploiesti.
Aceste proiecte au fost dezbatute in plenul Consiliului Local si ulterior, adoptate:
1. Hotararea nr. 23 privind aprobarea documentaTiei tehnico-economice a
obiectivului de investitii „Alimentare cu apa – Cartier Tineret Ghighiu”.
2. Hotararea nr. 24 privind aprobarea documentaTiei tehnico-economice a
obiectivului de investiTii „Retele canalizare – Cartier Tineret Ghighiu”.
3. Hotararea nr. 39 privind aprobarea programelor de investitii pentru anul 2005
in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare.
4. Hotararea nr. 106 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si canalizare.
5. Hotararea nr. 144 privind aprobarea Regulamentului serviciilor publice de
alimentare cu apa si canalizare in municipiul Ploiesti.
6. Hotararea nr. 148 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in
domeniul privat al municipiului Ploiesti, in scopul scoaterii din functiune si
valorificarii acestora.
7. Hotararea nr. 169 privind includerea in domeniul public a unor bunuri
rezultate din investitiile realizate de operatorul serviciului public de alimentare
cu apa si canalizare, trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in
domeniul privat al municipiului Ploiesti in scopul scoaterii din functiune si
valorificarii acestora.
8. Hotararea 237 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si canalizare, adoptata
in sedinta din 23 decembrie 2005.
Activitatea in calitate de membru al Comitetului de Coordonare Dalkia
Termo Prahova
In sedinta Consiliului Local din 27 octombrie 2005, am fost propus si validat ca
membru al Comitetului de Coordonare DALKIA TERMO Prahova. In aceasta
calitate, am urmarit modul in care s-au respectat prevederile contractului de
concesiune, daca au fost atinse nivelele de calitate ale serviciului de alimentare cu
energie termica a municipiului Ploiesti, precum si gradul de realizare a investitiilor
in infrastructura aferenta serviciului de furnizare a energiei termice.
In cele doua sedinte la care am participat, Comitetul de Coordonare a luat in
dezbatere informari referitoare la: aprobarea HCL 182/27.10.2005 privind
modificarea contractului de delegare prin concesiune si a HCL 183/27.10.2005
privind avizarea ajustarii preturilor de producere, transport si distributie a energiei
termice in municipiul Ploiesti.
Totodata, a fost analizata documentatia de ajustare a preturilor energiei termice
livrate in municipiul Ploiesti de SC DALKIA TERMO Prahova SRL, o decizie
finala cu privire la acest subiect urmand sa fie luata in cursul lunii februarie 2006.
In atentia Comitetului de Coordonare DALKIA TERMO Prahova s-au mai aflat:
Programul de investitii previzionat pentru 2006, modalitatea de abordare a
lucrarilor de reparatii/investitii la retelele termice care parcurg incinte private,

precum si solutia de realizare a alimentarii apartamentelor prin distributie
orizontala.
ACTIVITATEA pentru rezolvarea problemelor semnalate de cetateni
Implicarea in rezolvarea problemelor cetatenilor, precum si comunicarea directa cu
acestia – atat la audientele pe care le-am tinut la sediul PSD Ploiesti, cat si cu
prilejul vizitelor in cartiere sau in diferite alte ocazii - au reprezentat prioritati pe
care le-am urmarit pe parcursul anului 2005, in exercitarea mandatului de consilier
local.
Cele mai semnificative solicitari venite din partea ploiestenilor pe care i-am primit
in audiente s-au referit la: clarificari privind legislatia, procedurile si reglementarile
specifice pentru intocmirea documentelor de urbanism, dar si nevoia de locuri de
munca si locuinte, necesitatea aplicarii unor proceduri legate de restituirea
terenurilor sau a caselor nationalizate, dar si la adoptarea unor masuri legate de
protectia sociala si transportul in comun.
Chiar daca solutionarea problemelor semnalate de ploiestenii care mi-au cerut
sprijinul nu a depins de competentele mele directe ca ales local in cadrul
Consiliului Local Ploiesti, am sesizat aceste cazuri reprezentantilor Primariei
municipiului Ploiesti sau altor institutii competente si am urmarit rezolvarea lor.
Suplimentar, am participat ca initiator, impreuna cu majoritatea membrilor
Consiliului Local, la elaborarea proiectelor de hotarari care au vizat probleme de
interes public, din sfera protectiei sociale si din domeniul transportului public:
1.Hotararea nr. 21 privind acordarea de gratuitati anumitor categorii de
calatori.
2.Hotarirea nr. 53 privind acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de
transport in comun care apartin Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti,
persoanelor nevazatoare si celor cu handicap auditiv.
ACTIVITATEA ca Presedinte al Comisiei de Validare a Consiliului Local
Ploiesti
Am prezentat in plenul sedintelor de Consiliu – procesele verbale referitoare la
examinarea legalitatii alegerii consilierilor si propunerile motivate de validare. In
acelasi timp, am asigurat indeplinirea procedurilor legale privind validarea votului
secret al consilierilor locali, pentru stabilirea unor membrii noi in AGA si CA la
societatile de interes public, aflate in subordinea Consiliului Local sau in Comitetul
de Coordonare APA NOVA Ploiesti.
Consilier Local – DAN IONITA
In anul ce a trecut 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.
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 se afla situatia medicilor din cladirea de pe str.Bagdazar nr. 5 care
este revendicata.
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.
Am reusit ca in urma discutiilor cu SNCFR sa aduc in patrimoniul Consiliului
Local spatiile de la parterul blocului CFR din Piata Anton spatiu in care va
functiona o gradinita cu program normal sau un centru pentru copiii cu deficiente.
In ceea ce priveste cultura si institutiile de cultura din Municipiul Ploiesti ca si
Consilier Local am insistat ca in bugetul pentru anul 2006 pentru Filarmonica
Ploiesti sa fie prevazute sume care sa fie indestulatoare pentru achizitia de
instrumente noi, dar si pentru o consolidare si extindere a salii.
Pentru Teatrul ”Toma Caragiu” am reusit sa atrag bani pentru intocmirea studiului
de fezabilitate al salii de pe B-dul Independentei fosta sala a Teatrului de Revista
pentru a fi modernizata si pusa la dispozitia ploiestenilor pentru diverse actiuni
culturale si nu numai, aceasta sala avind o arhitectura deosebita .
Sportul si agrementul nu au fost domenii tabu pentru activitatea mea de Consilier
Local, 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.
Avind in vedere situatia dezastruoasa in care se afla Statia de Epurare a apelor
menajere a Ploiestiului m-am implicat in deblocarea fondurilor europene pentru
reabilitarea acesteia si aducerea in conformitate cu normele europene de mediu.
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 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.
Anul 2006 are ca prioritati pentru mine atragerea de fonduri pentru continuarea
renovarii 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 echipa PD 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.
Consilier Local – 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 constituind 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 2005 reprezinta momentul de bilant al activitatii mele de
aproximativ un an si sase luni desfasurata in calitate de consilier local, un moment
al trecerii in revista a realizarilor 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 vigoare, pe
care le-am respectat cu strictete. La baza activitatii mele de consilier local am
respectat 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, Planul
National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale.
In activitatea mea de consilier local nu am intreprins nici o actiune si nu am
adoptat nici o pozitie in scopuri personale, nu am nici un fel de interese sau ambitii
cu caracter personal, nu am facut uz de calitatea de consilier in relatii neoficiale
pentru a obtine functii, onoruri sau situatii favorabile mie.
Ca Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica,
Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii am
colaborat in mod permanent cu Administratia Serviciilor Sociale Comunitare,
institutie aflata sub autoritatea Consiliului Local, dar am avut 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 catatenii 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 2005 am organizat si participat, impreuna cu Primarul Municipiului
Ploiesti, Domnul Emil Calota, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Municipiul
Ploiesti la un spectacol gratuit pentru persoanele de varsta a treia si la masa festiva,
pentru 40 de persoane, la Clubul Pensionarilor.
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 2005 la Statuia Voievodului MihaiViteazul, ceremonial
urmat de o serbare populara.
Am participat, de asemenea, la deschiderea oficiala a sezonului Sarbatorilor de
iarna, prin aprinderea Bradului de Craciun din fata Palatului Administrativ, urmata
de aprinderea iluminatului ornamental in municipiul Ploiesti si de inaugurarea
„Oraselului Copiilor” in Parcul Central din fata Halelor Centrale.
Pe data de 19 decembrie 2005 am incercat sa fac Sarbatorile de iarna mai
luminoase pentru 40 copii purtatori ai virusului HIV si copii orfani, oferindu-le,
printr-un efort financiar propriu, cadouri cu ocazia Craciunului.
De asemenea, pa data de 22 decembrie 2005 am participat la manifestarile legate
de comemorarea Eroilor Revolutiei din decembrie 1989, organizate atat la
Cimitirul ”Bolovani”, cat si in cadrul Palatului Administrativ. Pe aceeasi data am
participat si la o intalnire cu pensionarii, organizata la Casa de Cultura a
Sindicatelor.
Pe 24 Decembrie 2005 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 ”Organizatia Umanitara
Concordia”.
Tot in seria manifestarilor legate de sarbatorile de iarna ma bucur sa consemnez ca
la initiativa si cu implicarea mea directa pensionarii ploiesteni au putut sarbatori

impreuna trecerea in noul an, in cadrul ”Revelionului Pensionarilor” organizat de
Clubul Pensionarilor din Municipiul Ploiesti, manifestare care este la a doua editie
si incepe sa capete caracter de permanenta.
In calitate de Presedinte al Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine
Publica, Respectarea Drepturilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii am organizat si
am participat la intalniri cu politia pe diferite teme de interes public:
- un nou serviciu al Politiei Romane – ”Politia Comunitara de Proximitate”
- ziua mondiala de lupta antidrog
- pregatirea antiinfractionala a tinerilor
- traficul de fiinte umane ne priveste pe toti
- Politia Comunitara pentru strazi linistite si un oras sigur si siguranta pensionarilor
De asemenea, am pastrat legatura, permanent, cu Politia Comunitara, Politia
Municipiului Ploiesti si cu Comandamentul de Jandarmi in vederea asigurarii unui
climat de siguranta pentru comunitatea ploiesteana si am oferit sprijin cetatenilor in
intocmirea si adresarea unor memorii si petitii catre institutiile centrale competente
cu solutionarea acestora.
Am sprijinit participarea reprenzentantelor femeilor pensionare la intalnirea
presedintelor Comisiei de femei din 12 judete, la initiativa Comitetului de Femei a
Federatiei Nationale a Persoanelor Varstnice Bucuresti sub genericul ”Femeia
Pensionara in Comunitatea Prahoveana”
Am initiat participarea reprezentantilor pensionarilor la dezbaterea Proiectului
Bugetului pe 2005 sub genericul ”Sa gospodarim impreuna banii orasului”.
Am solicitat consultarea reprezentantilor pensionarilor de catre Comisia Sociala a
Consiliului Municipiului Ploiesti asupra facilitatilor sociale pentru pensionarii cu
venituri mici.
Am initiat o serie de actiuni si intalniri in domeniul sanatatii, adresate persoanelor
de varsta a treia a caror dependenta de boli este majora. Amintesc aici cateva dintre
acestea:
- intalnire cu Asociatia Medicilor Pensionari din Romania ”Sfantul Luca”
- efectele negative ale fumatului, mai ales la pesoanele varstnice
- solutiile actuale in tratamentul bolilor reumatismale
- necesitatea controlului periodic pentru prevenirea urmarilor unei boli capatate
sau aparitia altora
Pentru cunoasterea situatiei reale de pe teren am participat la o serie de actiuni,
cum ar fi:
- vizitarea blocurilor de locuinte sociale de pe raza administrativa a Municipilui
Ploiesti
- vizitarea unor familii aflate in situatii de risc social si sprijinirea acestora
- participarea la sedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice si oferirea
acestora de sprijin, de fiecarea data cand se impunea acest lucru
Tot in realizarea mandatului meu am participat la majoritatea intalnirilor Grupului
de consilieri ce fac parte din Partidul Social Democrat, actionand pentru
armonizarea actiunilor acestora.
Pana in prezent, am participat la toate sedintele, ordinare si extraordinare, atat ale
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, cat si la cele ale Comisiei de

Specialitate nr.5, in cadrul acestora intervenind, in mod pertinent, prin luari de
cuvant, si contribuind in mod eficient la perfectionarea unor texte de hotarari si la
adoptarea acestora.
In calitate de consilier am participat alaturi de colegii mei la initierea si
promovarea unor proiecte de hotarari care se refera la locuinte sociale, liste de
prioritati pentru repartizarea locuintelor, incheierea unui contract de comodat
pentru un spatiu din patrimoniul municipiului Ploiesti in vederea realizarii unui
Centru de Zi pentru adolescentii si tinerii cu sindromul DOWN, am participat la
audientele acordate de catre Primarul Municipiului Ploiesti, oferindu-i acestuia
sprijinul meu pe linia de protectie si asistenta sociala.
In conformitate cu prevederile legale, am acordat eu insami audiente, acestea
desfasurandu-se in fiecare zi de vineri, incepand cu ora 10,00. Prin intermediul
acestora am luat contact nemijlocit cu ploiestenii, in special cu 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 varf de catre domnul Primar Emil Calota, dar si cu
serviciile si directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, sa
fac tot ceea ce sta in puterea mea pentru ajutorarea oamenilor cu probleme
deosebite.
Analizand activitatea de consilier local desfasurata pe parcursul anului 2005,
apreciez ca aceasta denota o munca complexa si diversificata, cu accente pe
atributiile Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica,
Respectarea Drepturilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii pe care o conduc. Trebuie
punctat faptul ca am mediatizat permanent prin mass-media locala problemele ce
intra sub sfera de incidenta a Comisiei de Specialitate nr.5 a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti. De asemenea, am mediat intalniri ale reprezentantilor varstei
a treia cu parlamentarii prahoveni si cu administratia locala, pentru ca acestia sa-si
poata expuna in mod direct problemele cu care se confrunta. Apreciez in mod
deosebit colaborarea cu Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, cu Directia
Control, Relatii cu Publicul, cu Politia Comunitara, alaturi de care m-am implicat
integral in solutionarea celor mai complexe cazuri. Astfel pot afirma ca biroul meu
de consilier este in egala masura la Consiliul Local cat si la cele trei institutii
publice implicate direct in activitatea mea.
Pe linie de organizatie am participat la toate activitatile in care am fost implicata,
preluand si rezolvand in mod efectiv sarciniile asumate.
La momentul acestui bilant se contureaza si principiile de urmat in indeplinirea cu
succes a mandatului de consilier local. ASISTARE, PROTECTIE, AJUTOR
sunt cele trei obiective care guverneaza intreaga mea activitate, si in mod implicit,
a Comisiei pentru Protectie si Asistenta Sociala, Ordine Publica, Respectarea
Drepturilor Cetatenesti, Petitii si Reclamatii. De aceea recunosc, mai am multe de
facut in calitate de consilier local si presedinte al acestei comisii, dar ma voi stradui

sa demonstrez ca se poate conta si mai mult pe potentele mele intelectuale, pe
experienta, disponibilitatea pentru munca pe care o fac cu pasiune, probitatea mea
morala, atasamentul meu fata de echipa si va asigur ca nici un efort fizic,
intelectual sau material nu va fi prea mare atunci cand actiunile sunt indreptate spre
ajutorarea celor aflati in nevoie.
Perseverenta si dorinta de a fi mereu alaturi de cei ce m-au ales, permanent
receptiva la nevoile acestora, dublate de sprijinul continuu al organizatiei si al
echipei, sunt motivatii ce ma determina sa apreciez ca rezultatele viitoare vor fi
superioare celor prezentate partial in acest material, pe masura rigorilor cetatenilor
ce asteapta mai mult si mai bine de la cei in care au investit incredere si pe care iau ales sa ii reprezinte.
Consilier Local – MANEA NATALIA ANTOANETA
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 desfasurate in anul 2004 in calitate de consilier municipal au
fost urmatoarele:
- am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local.
In cadrul dezbaterilor din aceste sedinte am intervenit cu observatii incercand sa
lamuresc diferite probleme.
- sunt membra activa in cadrul Comisiei nr.5 – “Protectie si asistenta sociala,
ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si
reclamatii”.
- am participat la sedintele comisiei unde am incercat impreuna cu ceilalti
colegi ca in urma dezbaterilor sa aducem imbunatatiri proiectelor de hotarari.
Ca si membra a acestei comisii am urmarit indeaproape:
- Analizarea si propunerile privind imbunatatirea masurilor de protectie si
asistenta sociala la nivelul municipiului Ploiesti.
- Propunerea si avizarea infiintarii unor institutii de binefacere la nivel local.
- Urmarirea asigurarii ordinii publice, propunerea unor masuri si programe
de masuri impreuna cu institutiile abilitate privind cresterea gradului de siguranta a
cetatenilor.
- Monitorizarea respectarii drepturilor si a libertatilor fundamentale ale
cetatenilor.
- Analizarea periodica a stadiul rezolvarii cererilor, sesizarilor si
reclamatiilor adresate de cetateni Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
executivului sau agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Local.
- Propunerea Consiliului Local privind initierea de sondaje de opinie pe teme
de larg interes cetatenesc.
- Analizarea propunerilor si sesizarilor inaintate comisiei, initierea
proiectelor de hotarari, rezolvarea oricarei alte probleme aferente domeniului meu
de activitate.

In urma discutiilor am facut demersuri pentru rezolvarea punctuala a unor
probleme cum ar fi:
- Sustinerea in mod special a activitatii Teatrului “Toma Caragiu” deoarece
sunt convinsa de succesul acestuia si totodata sunt sigura ca participarile
acestuia la festivaluri internationale, va spori si va asigura si mai mult prestigiul
Municipiului Ploiesti.
- Prevederi bugetare pentru studiu de fezabilitate Sala Estrada, Teatrul Toma
Caragiu (B-dul Independentei), etc.
In urma contactului cu oamenii su problemele acestora am unoscut multe din
greutatile cu care ploiestenii se intalnesc in viata de zi cu zi :
Diverse intalniri cu factori de decizie si cu cetateni in diferite zone ale orasului
Ploiesti si in special periferiile acestuia, intalniri care mi-au permis pe de o parte sa
cunosc particularitatile zonelor, dar si sa intervin pe langa autoritatile competente
pentru realizarea unor dotari utilitare in zone publice si parcuri, repararea unor
strazi sau asigurarea ordinii si linistii publice.
- am vizitat diverse scoli si licee din Ploiesti si am avut discutii cu
conducerile institutiilor de invatamant si cu o parte din cadrele didactice iar in
urma acestor dialoguri am reusit solutionarea si voi incerca in perioada imediat
urmatoare rezolvarea unor probleme specifice.
- am participat la activitati culturale locale, sarbatori nationale sau
evenimente locale organizate de Primaria Muncipiului Ploiesti si nu numai.
Consilier Local – ION EPARU
Mi-am desfasurat activitatea de consilier in cadrul Consiliului Local al
municipiului Ploiesti in conformitate cu legea in urmatoarele trei directii:
legislativa, politica si administrativa. Fac parte din comisia nr.3 a C.L.M.P
(Comisia de utilitati publice, calitatea vietii si a mediului). In anul 2005 am fost
presedintele acestei comisii pina in februarie 2005, apoi simplu membru al acestei
comisii prin preluarea functiei de presedinte de catre domnul Catalin Popescu. In
ciuda faptului ca m-am straduit sa elimin, in actul de decizie, aspectele politice,
acest lucru nu a fost posibil intotdeauna, desi consider ca am, dupa aproape sase
ani de mandat ca si consilier, suficienta experienta in acest domeniu. Aceasta ar
putea sa fie o motivatie suplimentara in sustinerea ideii ca, pana la urma, va trebui
sa se treaca la un sistem de vot in care alesul sa fie mai dependent de electorat si
mai putin dependent de partidul din care face parte.
Activitatea in domeniul legislativ
Din postura de membru a comisiei nr. 3 a C.L.M.P., m-am implicat in
rezolvarea urmatoarelor probleme , definitorii pentru activitatea de consilier:
- Am condus sedintele comisiei, desfasurate saptamanal, miercurea de la
orele 16, in lunile ianuarie si februarie 2005. In discutarea problemelor la
intalnirile comisiei am incercat sa fiu echidistant in raporturile cu ceilalti colegi din
comisie (de la alte partide politice), asigurand astfel un climat propice dezbaterilor

asupra proiectelor de hotarari (asa cum, de altfel, prevede legea). Nu au fost
manifestari dincolo de etica, discutiile nu au depasit climatul colegial, de respect
reciproc. De fiecare data, observatiile reieşite din discutii le-am prezentat celor in
drept, pentru a fi utilizate la imbunatatirea proiectelor de hotarari, sau le-am utilizat
chiar noi la efectuarea modificarilor necesare.
- Am incercat sa-mi formulez opiniile fata de continutul proiectelor mai ales
prin prisma necesitatii si utilitatii acestora si mai putin pe baza unor considerente
politice.
- Am participat la toate sedintele ordinare ale Consiliului Local ( precum si
la una extraordinara). In cadrul dezbaterilor am intervenit cu observatii, ori de cate
ori am crezut ca interventiile mele pot lamuri unele aspecte din continutul
proiectelor. Imi pastrez opinia ca plenul Consiliului nu este cel mai potrivit loc
pentru dezbateri (care, de cele mai multe ori, au un puternic caracter politic). De
aceea, in interventiile mele, am cautat sa estompez latura politica a interventiilor,
insistand pe utilitatea si eficienta proiectelor de hotarare pentru comunitatea
noastra. In aceasta ordine de idei precizez ca mi se pare de mare utilitate pentru
activitatea Consiliului reluarea intalnirilor in Grupul Operativ, acolo unde s-au
rezolvat foarte multe din divergentele pe marginea unor proiecte de hotarari. Cred
in continuare in utilitatea acestei structuri si de aceea voi milita in cadrul
dezbaterilor din Consiliu pentru reintroducerea ei.
- Am fost initiator (singur sau in grup) al urmatoarelor proiecte de hotarari:
- P.H. privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Consiliului Local;
- P.H. privind aprobarea programelor de investitii pentru anul 2005 in cadrul
serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;
- P.H. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Reabilitarea
stadionului Ilie Oana;
- P.H. privind ajustarea tarifelor de apa si de canalizare
- P.H. privind aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare in municipul Ploiesti;
- P.H. privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul
privat al municipiului Ploiesti in scopul scoaterii din functiune si valorificarii
acestora;
- P.H. privind includerea unor bunuri rezultate din investitiile realizate de
operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si trecerea unor
mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti in
scopul scoaterii din functiune si valorificarii acestora;
- P.H. privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de canalizare.
Se poate constata cu usurinta ca toate proiectele de hotarari initiate sunt din
zona de responabilitate a comisiei nr. 3, cu exceptia celui care se refera la
Regulamentul de functionare a Consiliului, unde mi-am adus o contributie
importanta ca membru al comisiei care a lucrat la modificarile propuse.
- Am emis si semnat avize la proiectele de hotarari din zona de
responsabilitate a comisiei nr. 3 in lunile ianuarie si februarie.
Activitatea administrativa

Aceasta activitate face si ea parte integranta din ceea ce ar putea sa se
numeasca raspunderea alesului local. Aspectele principalele ale acestei activitati au
fost urmatoarele:
- Am purtat discutii cu directorii structurilor din subordinea C.L.
(RATP,RATSP,A.D.P.P., APA NOVA), a caror activitate intra in zona de
competenta a comisiei nr. 3, solicitand informatii despre operatorii de servicii de
pe raza municipiului;
- Am participat la analiza bugetelor regiilor de prestari servicii din
subordinea C.L.
- Am participat la lansarea programelor de reabilitare a cartierului Vest al
orasului;
- Am asigurat audiente la comisia nr.3;
- Sunt membru al comisiei de abilitare a firmelor care pot monta contoare in
Ploiesti;
- Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia
sarbatorilor de iarna (cadouri pentru copiii saraci; masa pentru saraci in ziua de
Craciun etc.)
- Am vizitat toate cartierele orasului ( dar cu precadere cartierul Nord), unde
am discutat cu cetatenii asupra problemelor din zona. Acolo unde a fost posibil am
ajutat la rezolvarea imediata a problemelor, iar acolo unde acest lucru nu a fost
posibil am transmis problemele factorilor de raspundere.
- Am acordat audiente pentru cetatenii din municipiu. Trebuie, insa,
remarcat faptul ca de cele mai multe ori, la audiente, cetatenii solicita rezolvarea
problemelor legate de locul de munca, ceea ce nu este la indemana unui consilier.
Totusi, in unele cazuri mai deosebite, am reusit sa acord sprijin unor persoane.
- Sunt membru al comisiei de renegociere a contractului de delegare a
serviciului de apa canal .Toate demersurile facute pana acum in cadrul activitatii
acestei comisii au scos in evidenta importanta pe care trebuie sa o acordam
renegocierii fiecarui articol din contract, dar mai ales a acelor articole care se
refera la partea financiara . Cu regret trebuie sa accept faptul ca discutiile in
aceasta comisie, de multe ori, au imbracat aspecte politice, ceea ce a dus la
amanarea nejustificata a deciziei privind renegocierea contractului cu Apa Nova.
- Am fost membru al comisiei de analiza a Regulamentului de functionare a
Consiliului Local, calitate in care am desfasurat o activitate cat se poate de
laborioasa.
Activitatea politica
Este si ea o componenta de baza a activitatii de consilier. De foarte multe
ori, este adevarat, aceasta latura a muncii unui consilier se considera subsumata
activitatii de partid.Totusi, exista si cazuri cand se releva accentele politice in mod
special. Un consilier este ales pe liste de partid si are obligatia de a sustine
programul din oferta electorala a partidului care l-a sustinut. Dar dincolo de acest
lucru, odata ales, el are obligatia de a proteja interesele cetatenilor din comunitatea
in care traieste. De aici se nasc uneori confuzii si neclaritati care aduc prejudicii
actului de guvernare locala. Pot evidentia urmatoarele actiuni specifice in perioada
la care ma refer:

- Saptamanal am acordat audiente, in calitate de consilier, la sediul
partidului, pentru membri de partid;
- Am fost in cartiere si am preluat de la membri de partid-cetateni si ei ai
orasului-probleme care ii preocupa;
- Am participat la o emisiune TV pentru a lamuri punctul de vedere al
consilierilor partidului in probleme de interes public;
- Am organizat conferinte de presa prilejuite de sedintele de consiliu, pentru
a dezbate unele proiecte de hotarari, cu impact major asupra cetatenilor;
Neimpliniri si sperante
In rapoartele mele anterioare remarcam unele neimpliniri si imi exprimam
speranta ca activitatea in Consiliul Local se va imbunatati substantial. Din
nefericire, am constatat ca lucrurile nu au stat intocmai cum am gandit eu, motivul
principal nefiind intotdeauna diferentele de opinie referitoare la o anumita
problema abordata, cat mai ales interesul politic de a micsora meritele cuiva si de a
sublinia excesiv meritele altcuiva. Am crezut ca actuala configuratie a Consiliului
Local-mult mai echilibrata-va permite dezbateri de alta factura, in interesul
cetatenilor, lucru confirmat numai in parte. Mult prea adesea aceste dezbateri au
vizat atacuri, nejustificate de cele mai multe ori, la adresa primarului sau a altor
conducatori din executiv. Modul in care majoritatea, consfiintita la un moment dat
in consiliu si dominata de consilierii Aliantei DA, a gasit de cuviinta sa schimbe
conducatorii unor importante structuri ale Consiliului Local, precum si
organismele de conducere ale acestora, au scos in evidenta ca, cel putin la acest
moment, corpul de consilieri ai municipiului Ploiesti este departe de intelegerea
actului de decizie in favoarea cetatenilor.
O a doua remarca pe care tin sa o fac se refera la faptul ca discutiile in
plenul Consiliului sunt monopolizate de doar cativa consilieri cu experienta in
aceasta munca. Acesta este un semn ca experienta conteaza si in aceasta activitate
destul de mult, dar, in egala masura, poate fi o dovada a politizarii actului de
decizie la nivelul Consiliului, precum si o dovada a lipsei de interes a unora din
consilierii alesi pentru problemele comunitatii.
In aceste conditii este de asteptat ca un salt calitativ deosebit sa se faca
simtit abia atunci cand sistemul politic va accepta alegerile uninominale pentru
organismele administratiei publice locale, ceea ce, cu siguranta, va atrage o
responsabilizare a alesilor locali fata de problemele cetatenilor.
Consilier Local – COSMA MARCIAN IN PERIOADA 01.01.2005 –
31.12.2005
In perioada 01.01.– 31.12.2005 mi –am desfasurat activitatea in cadrul Comisiei de
specialitate in care activez, respectiv comisia nr. 2 dar si in celelalte comisii si
structuri in care am fost desemnat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,
respectiv comisia de licitatie a procedurii de achizitie publica a serviciului de
imprumut bancar prin negociere competitiva.

Reprezint Consiliul Local Ploiesti (in calitate de unic actionar) la S.C. Hale si Piete
in calitate de membru A.G.A., lucrand pentru buna functionare a acesteia si venind
in sprijinul cetatenilor carora aceasta li se adreseaza.
Alaturi de colegii mei consilieri, am dezbatut si am aprobat sau dezaprobat dupa
caz problemele Municipiului Ploiesti si ai cetatenilor acestuia asa cum mi-a dictat
constiinta si interesele celor care m-au ales sa-i reprezint dar si a tuturor
ploieştenilor.
Enumar aici Proiectele de Hotarare la care am fost autor si coautor:
Nr.
crt.

Nr.
inregistrare
1. 21/02.03.2005
2. 81/27.05.2005

3. 84/27.05.2005

4. 85/27.05.2005

5. 128/12.07.2005

6. 134/09.08.2005
7. 211/29.11.2005

Denumire
Hotararea privind acordarea de gratuitati anumitor categorii de calatori.
Hotararea a fost adoptata in unanimitate.
Hotararea privind modificarea si completarea H.C.L. 114/2003 cu privire la
Regulamentul de infintare şi exploatare a parcarilor amenajate pe domeniul
public si privat al Municipiului Ploiesti.
Hotararea a fost adoptata cu un Nr. de 23 voturi pentru, o abtinere.
Hotararea privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti Nr. 266/2002, privind concesionarea directa a unui teren
catre S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 23 voturi pentru, o abtinere.
Hotararea privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti Nr. 296/2003 in sensul indexarii tarifelor practicate in Halele Centrale
si pietele Municipiului Ploiesti.
Hotararea a fost adoptata cu un Nr. de 22 voturi pentru, 2 voturi impotriva.
Hotararea privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti nr. 85/2005.
Hotararea a fost adoptata cu un nr de 22 voturi pentru, un vot impotriva , 2
abtineri.
Hotararea privind continuarea procedurii de achizitie publica a serviciului de
imprumut bancar, prin negociere competitiva.
Hotararea a fost adoptata cu un Nr. de 14 voturi pentru, 8 abtineri.
Hotararea privind stabilirea amplasamentelor pentru comertul stradal si
desfasurarea acestuia in perioada sarbatorilor de iarna.
Hotararea a fost adoptata in unanimitate.

Consilier Local – GHEORGHE MORARU
RESPONSABILITĂŢI:
- membru în comisia de validare a Consiliului Local;
- secretar în Comisia nr. 5 – Protecţie şi asistenţă socială, siguranţă şi ordine
publică, drepturi cetăţeneşti, sesizări şi reclamaţii;
- membru în Comisia CL de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Poliţiei
Comunitare;
- membru în Consiliul de Conducere al Grupului Şcolar Administrativ şi de
Servicii „Victor Slăvescu”;
ACTIVITATE:
Iniţiator în următoarele H.C.L.:
- urmărirea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;
- aprobarea şi repartizarea de locuinţe sociale;
- aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor prin ANL pentru tineri până
în 35 de ani;

-

suplimentarea numărului de salariaţi ai ASSC;
aprobarea unui număr de 120 de locuri de muncă sezoniere la ADPP;
aprobarea de însoţitori pentru persoane în vârstă şi cu handicap;
aprobarea organizării şi funcţionării Clubului Sportiv Municipal;
aprobarea reabilitării stadionului „Ilie Oană”;
aprobarea criteriilor locuinţelor pentru chiriaşii evacuaţi în urma
retrocedărilor pe Legea 10;
- aprobarea în folosinţa gratuită a spaţiului pentru Liga drepturilor Persoanelor
cu Handicap din strada Cosminelor;
- urmărirea funcţionării parteneriatului dintre CLMP şi Fundaţia Constantin şi
Elena, la cantina Nini Măcelarul;

S-au acordat: - audienţe – 410;
- sesizări scrise – 94;
- sesizări sociale – 59;
- ajutor de urgenţă prin d-na Căpuz cu ancheta socială – 30;
- ajutor apă – 13;
- ajutor lumină – 6;
- ajutor gaze – 8;
- ajutor Inspectorat şcolar – 14;
- ajutor Direcţia Muncii – 38;
- ajutor L 18 – 39;
- ajutor L 10 - 64;
- ajutor handicapaţi – 7;
Consilier Local – RUSU IOAN
Aspecte generale
In anul 2005, fiind consilier din partea Partidulului National Liberal mi-am
desfasurat activitatea in grupul consilierilor apartinand Aliantei D.A. in cadrul
Consiliului Local Ploiesti.
Datorita structurii alambicate a Consiliului Local, respectiv o majoritate fragila a
Coalitei PNL – PD - PUR in prima parte a anului si apoi a refacerii majoritatii PSD
+ PRM + Independenti prin demisia din PD a consilierului Moraru Gheorghe, a
conducerii PSD a Primariei Ploiesti prin persoana primarului Emil Calota,
functionarea Consiliului Local si a executivului Primariei Ploiesti a fost sub
asteptarile ploiestenilor in anul 2005.
Imaginea generala a institutiilor publice, respectiv, a Consiliului Local Ploiesti si
Executivului condus de primarul PSD Emil Calota in anul 2005 a fost de
management defectuos, degringolada, scandaluri publice, lipsa de raspundere si nu
in ultimul rand de lipsa de respect fata de cetateanul de rand al Ploiestiului.
Functionarea votului consilierilor, a fost poate coerenta politic doar pentru
Hotararile de Consiliu de interes general si fara miza de afaceri. Atunci cand au
aparut interesele financiare ale unor firme sub contract cu Consiliul Local Ploiesti,
consilierii au votat asa cum au vrut muschii lor, indiferent de formatiunea politica

din care fac parte, total in discordanta cu vointa ploiestenilor. De exemplu:
cresterea tarifului la ridicarea gunoiului de catre firma SSB, etc…
In cadrul sedintelor lunare ale Consiliului Local din anul 2005 ( inregistrate si
transmite si de o televiziune locala ) se poate vedea clar cum anumiti consilieri
apartinand PSD aduc discutiile de dezbatere publica in sfera derizoriului iar unii
chiar depun eforturi serioase in implicarea de a sustine interesele unor firme
private sub contract cu Consiliul Local in defavoarea cetatenilor.
Aceasta stare de degringolada din Consiliul Local Ploiesti, in fapt este bine
regizata si un lucru devine tot mai clar: exista interese care sa abata atentia publica
de la problemele majore ale ploiestenilor iar risipirea banilor publici pe contracte
semnate de primarul Emil Calota, contracte in care cert castiga firmele in cauza in
detrimentul ploiesteanului de rand sa fie trecuta in umbra:
• Contractul de curatenie stradala cu SSB
• Contractul de informatizare cu ASESOFT
• Contractul de iluminat public cu LUXTEN
• Contractul cu APA NOVA, etc…
Este de remarcat in anul 2005 interesul fara echivoc al Primarului Emil Calota de a
controla personal tot ce se intampla in activitatea primariei. De exemplu, cand a
plecat in delegatie in strainatate a lasat conducerea Primariei pe mana Secretarului
Consiliului Local si nu a imputernicit un viceprimar in drept sa conduca in lipsa sa.
Dupa modul de functionare al Consiliului Local in anul 2005, personal, consider ca
activitatea fiecarui consilier ar trebui monitorizata prin prisma votului sau
individual, intrucat sunt multe semne de intrebare care se ridica asupra intereselor
personale ale unor consilieri fata de activitatea consiliului.
Activitati reprezentative desfasurate in Consiliul Local Ploiesti
- Am initiat si s-a votat in Consiliul Local o hotarare care asigura transparenta
achizitiilor publice de materiale si servicii in valoare de peste 2000 de Euro. Astfel,
lista de achizitii este publicata pe site-ul Primariei Ploiesti (http://www.ploiesti.ro/)
eliminidu-se orice tentativa de ascundere a informatiilor.
- Am propus Executivului extinderea pazei prin Politia Comunitara la toate scolile
din municipiul Ploiesti. Din pacate, ordonatorul principal de credite, imputernicit
prin Legea Administratiei Publice Locale, respectiv Primarul Municipiului Ploiesti
nu a raspuns acestei solicitari nici in anul 2005 nici in anul 2006 prin propunerea
filei de buget.
- Am propus Executivului imbunatatirea relatiei cu cetatenii prin montarea de
camere video de supraveghere in cadrul tuturor ghiseelor de relatii cu publicul si in
salile special amenajate pentru organizarea licitatiilor. Abia in anul 2006 s-a dat
curs acestei actiuni si numai in cadrul catorva ghisee de la ghiseele de plata a
impozitelor si taxelor locale.
- Am solicitat ordonatorului principal de credite, Primarului Emil Calota ca toti
banii colectati pentru taxa de parcare curenta sa se regaseasca intr-un cont special
al ADPP si de acesti bani sa se construiasca in exclusivitate parcari. Din pacate,
nici pana in ziua de astazi, Primarul Emil Calota nu a pus la dispozitie nici un
raport privind cheltuirea acestor bani.

- Desi am solicitat Executivului in nenumarate randuri renegocierea unor contracte
cu operatori privati in vederea reducerii tarifelor practicate de catre acestia in
scopul realizarii de economii la buget, nu s-a realizat nici un fel de demers
- Am activat ferm pentru protectia cetateanului ploiestean cu privire la orice marire
nejustificata de taxe, de impozite, de tarife, etc
- Am constatat cresterea numarului de angajati in cadrul Primariei Ploiesti fara nici
o justificare. De exemplu: primarul are consilieri personali, angajati care trebuiau
sa fie demult pensionati
- Am constatat atat in cadrul Consiliului Local cat si al conducerii Primariei
Ploiesti, un dezinteres major fata de problemele Ploiestiului, de lipsa de raspundere
si multa, foarte multa superficialitate in luarea deciziilor.
- Am constatat dezorganizare, mizerie si lipsa de raspundere in functionarea
Halelor Centrale. Ziua recoltei in anul 2005 a fost in fapt ziua vanzarii pe platoul
halelor a orice si in nici un caz a produselor agricole. Atat timp cat taranii adevarati
din judetul Prahova nu se regasesc la tarabele de vanzare este clar ca sunt necesare
controale si evaluari profesionale a personalului din conducerea pietelor. In acest
sens, am propus Executivului modernizarea Halelor Centrale. Din pacate,
ordonatorul principal de credite, respectiv Primarul Municipiului Ploiesti un a
raspuns acestei solicitari pentru anul 2006 prin propunerea filei de buget. Nu s-a
realizat nici macar un proiect pentru a fi inaintat spre dezbatere publica.
- In anul 2005, in Ploiesti administratia publica un a avut realizari remarcabile.
Ploiesteanul nu a vazut nimic deosebit fata de anii anteriori, in timp ce in alte orase
din tara vedem mult mai multe lucruri bune: curatenie, spatii verzi ingrijite,
parcuri, strazi asfaltate cu profesionalism, s.a.
CONCLUZII
In anul 2005, am constatat o depreciere majora a activitatii de conducere a
Primariei Ploiesti, de superficialitate in luarea deciziilor, o stare de degringolada in
Consiliul Local generata de consilierii PSD.
In aceste conditii, este dificil de a impune atat in Primarie cat si in Consiliu Local o
conduita de seriozitate, de angajament si corectitudine in administrarea
municipiului nostru.
Din analiza activitatii pe anul 2005, consider ca sunt necesare luarea unor masuri
ferme de schimbare. Daca schimbarile in aparatul propriu al Primariei Ploiesti si in
Executiv se pot realiza prin vointa Primarului Emil Calota, dar ma indoiesc de
dorinta acestuia de schimbare.
In fapt, pentru imbunatatirea actului de administratie publica in municipiul Ploiesti
ar trebui schimbati o parte din alesi. Din pacate acest deziderat nu va putea fi
realizat decat la alegerile urmatoare din anul 2008.
Consilier Local – RADU VALENTIN MATEESCU
In anul 2005, activitatea mea in cadrul Consiliului Local a constat in:
- participarea la toate sedintele Consiliului Local, in cadrul carora am intervenit cu
mentiuni si recomandari la proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi.

- participarea la sedintele Comisiei nr. 3 si Comisia nr. 1, din care fac parte, fiind
secretar la Comisia nr. 3. Incadrul sedintelor celor doua comisii am propus
modificari de forma si de fond la proiectele de hotarari puse in discutie , astfel
incat acestea sa vina in sprijinul cetatenilor, atat in domeniul fiscalitatii cat si pe
plan social, prin sporirea gradului de confort in cartierele in care locuiesc.
- participarea, in cadrul Comisiei nr. 1, la monitorizarea aplicarii Programului de
restructurare si reorganizare a R.A.T.P. Ploiesti.
- participarea la elaborarea urmatoarelor hotarari:
1.Hotararea nr. 9/01.02.2005 cu privire la solutionarea cererii formulate de catre
S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. pentru avizarea in vederea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la
art.250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
2.Hotararea nr.10/01.02.2005 cu privire la solutionarea cererii formulate de catre
S.C. ELETTRA COMUNICATIONS S.A. pentru avizarea in vederea scutirii de la
plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la
art.250 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
3.Hotararea nr.11/17.02.2005 privind masurile ce decurg din concluziile desprinse
de comisia de monitorizare in vederea eficientizarii activitatii Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti.
4.Hotararea nr.14/02.03.2005 privind numirea Consiliului de Administratie la
Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti.
5.Hotararea nr.21/02.03.2005 privind acordarea de gratuitati anumitor categorii de
calatori.
6.Hotararea nr.47/30.03.2005 privind solutionarea cererii nr.351633/06.01.2005
formulata de Autoritatea pentru Vanzarea Activelor Statului pentru acordarea de
inlesniri la plata obligatiilor datorate la bugetul local al municipiului Ploiesti de
catre S.C. ASTRA SCOALA DE SOFERI AMATORI S.A. Ploiesti.
7.Hotararea nr.89/27.05.2005 cu privire la solutionarea cererii formulate de catre
S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. pentru avizarea scutirii la plata impozitului pe
cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la art.250 alin.1 din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
8.Hotararea nr.143/31.08.2005 privind aprobarea Regulamentului cadru privind
publicitatea stradala in municipiul Ploiesti.
9.Hotararea nr.210/29.11.2005 privind stabilirea listei obiectivelor si a bunurilor de
interes public si privat ale municipiului Ploiesti, a caror paza se asigura de
Serviciul Public Politia Comunitara a municipiului Ploiesti.
10.Hotararea nr.224/29.11.2005 cu privire la solutionarea cererii formulate de catre
S.C. Petrostar S.A. Ploiesti , S.C. Valras Prod S.R.L. Ploiesti si S.C. CDE R
Interex S.A. Ploiesti pentru avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe
cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la art.250 alin.1 din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
11.Hotararea nr. 240/23.12.2005 cu privire la solutionarea cererii formulate de
catre S.C. PARK INDUSTRIE DACIA S.R.L. pentru avizarea in vederea scutirii
de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele
prevazute la art.250 alin.1 din Legea 571/2003 Privind Codul Fiscal.

- acordarea de audiente cetatenilor Municipiului Ploiesti in zilele de luni incepand
cu ora 17,00, problemele sesizate de acestia fiind aduse la cunostinta Consiliului
Local, a Primarului municipiului Ploiesti si a directiilor si serviciilor publice cu
competente in solutionarea lor; am urmarit modul de solutionare a problemelor
sesizare de catre cetateni.
- organizarea de intalniri cu cetatenii municipiului in teritoriu, din proprie initiativa
sau la solicitarea acestora, unde problemele sesizate de acestia si constatate de
mine au fost aduse la cunostinta Consiliului Local si a executivului Primariei,
solicitand stabilirea de termene de rezolvare.
In cadrul sedintelor Consiliului Local, cat si in cadrul comisiilor am urmarit:
- respectarea intereselor cetatenilor
- reducerea fiscalitatii
- respectarea prevederilor legale privitoare la valorificarea patrimoniului privat al
municipiului si utilizarea domeniului public al acestuia.
- utilizarea banilor publici in interesul comunitatii.
Consilier Local – BANU ANDREI
In cursul anului 2005, am participat la toate sedintele de consiliu si de comisii de
specialitate, respectiv comisia nr. 2 si a celei constituite in baza Legii nr. 550/2002.
Am initiat un numar de 8 proiecte de hotarari, cele mai importante fiind acelea
referitoare la modificarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local, in baza Legii nr.393/2004 privind Statutul Alesilor Locali si cel
al infiintarii Politiei Comunitare conform Legii nr. 371/204.
Timp de 7 luni, efectiv am participat la executarea de activitatii privind infiintarea,
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, ce au constat in principal in
selectia de personal, intocmirea planului de paza a municipiului si al
regulamentului de organizare si functionare, organigrama, fisele posturilor, etc.
Am efectuat o deplasare in municipiul Galati unde am efectuat un schimb de
experiente in acest domeniu si de asemenea am participat la consfatuiri organizate
de Ministerul Administratiei si Internelor, la Bucuresti cu mai multi primari de
sector si din tara.
Sunt membru din partea comunitatii in ATOP (ce functioneaza pe langa Consiliul
Judetean), unde am prezentat diferite informatii si propuneri pentru cresterea
gradului de siguranta publica.
In permanenta m-am documentat si pregatit cu privire la continutul actelor
normative si hotarari ce au stat la baza adoptarii hotararilor consiliului local, care
sa-mi asigure exprimarea corecta a votului.
Am avut mai multe aparitii pe posturile locale de televiziune cat si articole in
ziarele locale;
Am participat la manifestarile culturale sau de alta natura organizate in municipiul
Ploiesti, sub egida Consiliului Local si a Primariei Municipiului Ploiesti,
Consiliului Judetean Prahova, Prefecturii Prahova, etc.
Am contactat si reprezentantii celor patru institutii de invatamant repartizati pentru
participarea in comisiile de evaluare si asigurarea calitatii, in conformitate cu legea
nr. 84/1995 si Legea 128/1997.

In acest sens, cu ocazia unei deplasari private in Austria, la un simpozion am
contactat, in baza solicitarii conducerii ecoscolii Nicolae Titulescu, o delegatie din
Croatia, unde functioneaza scoli de acest profil, urmand ca in scurt timp sa se
realizeze un schimb de informatii si activitati.
Consilier Local – LUNGU GABRIEL RAZVAN
In perioada anului 2005, activitatea mea s-a concretizat in:
- Participarea la sedintele Consiliului Local;
- Participarea la sedintele Comisiei nr. 6 din care fac parte, in calitate de membru;
- Participarea in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor si de organizare a licitatiei
pentru terenul situat in str. Rudului nr.30 in vederea construirii unui obiectiv cu
functiuni socio-medicale, comisie numita prin Hotararea Consiliului Local
nr.233/29.12.2004;
- Participarea la intalnirile Grupului Operativ in cadrul carora am facut mentiuni si
recomandari la proiectele de hotarari de pe ordinea de zi a sedintelor;
- Participarea la sedintele Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiesti,
in calitate de reprezentant al Consiliului Local Ploiesti, numit prin Hotararea
nr.58/04.05.2005;
- Acordarea de audinte cetatenilor municipiului Ploiesti in fiecare zi de joi dupa ora
17˚˚ la Spitalul Municipal Schuller. In cadrul audientelor ce le-am tinut spatamanal
am discutat cu cetatenii care mi-au solicitat sprijinul in rezolvarea anumitor
probleme, pe care in parte le-am rezolvat (in general au fost probleme ale
abonatilor SC Apa Nova Ploiesti – cazuri sociale, punere in conformitate etc., dar
si probleme ale tinerilor – lipsa locurilor de munca, lipsa unei locuinte etc.);
- Participarea la elaborarea urmatoarelor hotarari:
1.Hotararea nr.106/17.06.2005 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si
canalizare;
2.Hotararea nr.122/12.07.2005 privind numirea conducerii, aprobarea
organigramei si stabilirea obiectivelor de performanta ale Clubului Sportiv
Municipal Ploiesti;
3.Hotararea nr.130/12.07.2005 privind trecerea unui teren situat in Ploiesti, str.Ana
Ipatescu nr.59, din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul public al
judetului Prahova;
4.Hotararea nr.144/31.08.2005 privind aprobarea Regulamentului Serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiesti;
5.Hotararea nr.148/31.08.2005 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul
public in domeniul privat al municipiului Ploiesti in scopul scoaterii din functiune
si valorificarii acestora;
6.Hotararea nr.169/29.09.2005 privind includerea unor bunuri rezultate din
investitiile realizate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare si trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Ploiesti in scopul scoaterii din functiune si valorificarii acestora;
7.Hotararea nr.173/29.09.2005 privind initierea procedurii de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr.110/2005;

8.Hotararea nr.213/29.11.2005 privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35
de ani;
9.Hotararea nr.237/23.12.2005 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si
canalizare
Consilier Local – IULIA DOSARU






In anul 2005, subsemnata Iulia Dosaru, consilier municipal din partea Partidului
National Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, am activat in
cadrul Comisiei nr.5 - Comisiei de protectie si asistenta sociala, ordine publica,
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii, ocupand
functia de membru.
Mi-am desfasurat activitatea participand la sedintele de consiliu si de comisii, la
intalniri cu cetatenii si prin monitorizarea activitatii Primariei si a institutiilor
subordonate acesteia.
Am continuat sa particip la lucrarile Comisiei de protectie si asistenta sociala,
ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si
reclamatii, ale carei sedinte se desfasoara saptamanal, in zilele de vineri, incepand
cu ora 1000, la sediulA.S.S.C. – str.Postei . In cadrul respectivei comisii, am
desfasurat urmatoarele activitati:
- urmarirea, analizarea si propunerea de masuri de protectie si asistenta sociala la
nivelul Municipiului Ploiesti cum ar fi :
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 ;
- propunerea si avizarea infiintarii unor institutii de binefacere la nivel local;
- urmarirea asigurarii ordinii publice, propunerea de masuri si programe privind
cresterea gradului de siguranta a cetatenilor;
- monitorizarea respectarii drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
- analiza periodica a stadiului rezolvarii cererilor, sesizarilor si reclamatiilor
adresate de cetateni Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, Executivului sau
agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Local;
- propunerea catre Consiliului Local a initierii de sondaje de opinie pe teme de larg
interes cetatenesc;
- analizarea propunerilor si sesizarilor inaintate Comisiei, initierea de proiecte de
hotarari, rezolvarea oricaror alte probleme aferente domeniului de activitate al
Comisiei.
In cadrul sedintelor Consiliului Local, am desfasurat urmatoarele activitati:
- am initiat, alaturi de colegii mei din cadrul Comisiei de protectie si asistenta
sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,
petitii si reclamatii, mai multe proiecte de hotarari privind domeniul de activitate
al Comisiei;
- am solicitat, in cadrul unor interpelari, informatii din partea Executivului
Primariei asupra respectarii legislatiei aflate in vigoare;

- am votat, in mod constant, impotriva cresterii taxelor si impozitelor locale in
Municipiul Ploiesti;
- am votat, in mod constant, in favoarea acordarii de facilitati la plata taxelor si
impozitelor locale pentru cetatenii cu probleme sociale deosebite;
- in cadrul discutiilor pe marginea proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a
sedintelor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, am avut mai multe interventii
prin care am cautat sa obtin clarificarea anumitor aspecte, solicitand Executivului
si directorilor institutiilor subordonate Primariei Municipiului Ploiesti informatiile
pe care le-am considerat necesare.
Am participat la activitatea Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si
prestari servicii, constituita de Consiliul Local Ploiesti, in baza Legii 550/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, unde mi-am adus aportul la parcurgerea
etapelor prevazute de lege, pana la vanzarea efectiva a spatiilor.
Am participat la activitatea Comisiei pentru organizarea Politiei Comunitare.
Am acordat audiente unor cetateni, in cadrul carora am fost informat de problemele
acestora, intervenind in favoarea concretizarii initiativelor cetatenesti sub forma
unor hotarari ale Consiliului Local Ploiesti.

