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Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Prahova s-a desfă urat la sediul Instituției Prefectului - Judetul Prahova, in data 
de 22 MARTIE 2018, începând cu ora 1000. 

La edința au fost prezenţi membrii Comitetului cat şi următorii invitati: Domnul 
Mircea Busuioc – ef Serviciu Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiesti; doamna 
Cornelia Constanda – ef Serviciu – Serviciul de Gospodarire Urbana Ploiesti; doamna 
Văraru Adriana -  ef Serviciu – Serviciul de Gospodarire Urbana Ploiesti; domnul Nedelcu 
Razvan – ef Productie - S.C. ROSAL GRUP S.A şi reprezentantul Poliție Locale Ploiesti. 

Ordinea de zi: 
• Informare cu privire la intretinerea spatiilor verzi de pe raza Municipiului 

Ploiesti – toaletarea pomilor, mentinerea curateniei in parcuri si pe zonele 
verzi stradale; 

• Informare cu privire la serviciile prestate de compartimentul cimitire din 
cadrul SGU Ploiesti precum si informare cu privire la taxele percepute pentru 
aceste servicii. 

• Diverse 
Domnul Subprefect a deschis şedinţa informând membrii asupra faptului că în cursul 

dimineții, ținând cont de condițiile meteorologice nefavorabile (ninsori abundente, ger si 
vânt puternic, a avut loc edința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență în urma căreia s-a decis operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare si 
Conducere a Intervențiilor. S-a instituit serviciul de permanentă la sediul autoritatilor 
administraţiei publice locale prahovene. 



Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comandamentul Operaţional de 
iarnă, monitorizează evoluţia situaţiei operative precum i verificarea i cunoa terea 
situației persoanelor care urmează tratamente de dializă sau alte afecțiuni, dar i situația 
cu spațiile destinate cazării temporare a persoanelor.  

Pentru evitarea situațiilor extreme ce pot pune în pericol viața şi sănătatea populației 
vârstnice prahovene, domnul Subprefect le-a recomandat membrilor CCDCPPV – Prahova 
să rămână  acasă in perioada urmatoare si să evite drumurile greu accesibile, adresand 
totodata rugamintea de a disemina informațiile către membrii asociaţiilor de pensionari, 
atat cu privire la starea vremii, cat si cu privire la masurile adoptate de Institutia 
Prefectului prin ISU -Prahova si autoritatile administratiilor publice locale. 

In continuare domnul Subprefect a dat cuvântul invitatilor pentru prezentarea 
punctelor de pe ordinea de zi.  

Membrilor CCDCPPV le-au fost ataşate la mapa de edință materialele - “Informare 
cu privire la intretinerea spatiilor verzi de pe raza Municipiului Ploiesti - Toaletarea 
pomilor, mentinerea curateniei in parcuri si pe zonele verzi stradale” ; “ Informare cu 
privire la serviciile prestate de compartimentul cimitire, precum si taxele percepute pentru 
aceste servicii” – informari  intocmite la solicitarea Institutiei Prefectului – Judetul 
Prahova, de catre reprezentantii Serviciului de Gospodarire Urbana Ploiesti precum şi 
materialul cuprinzand  descrierea Procedurii Operationale a Serviciului Domeniului Public 
si Privat din cadrul RASP  Ploiesti, procedura ce descrie responsabilitatile, autoritatea si 
metodele de organizarea, monitorizare si control ale functionarii serviciului de 
administrare a domeniului public si privat. 

Pe parcursul sedintei, reprezentantii comitetului consultativ au au ridicat problema 
toaletării sau tăierii anumitor arbori de pe domeniul public, iar reprezentantul SGU le-a 
explicat modul în care se pot adresa serviciului, dar i condițiile în care arborii pot fi tăiați 
sau după caz toaletați. 

În ceea ce prive te problema cimitirelor, pensionarii au primit informații despre 
modul în care se face concesiunea locurilor de veci, despre prețurile de concesionare sau 
despre protecția sociala acordată pentru pensionarii cu venituri sub valoarea ce reprezintă 
plafonul valoric al salariului minim brut garantat în plată pe economie, adică 1.900 de lei, 
care nu plătesc taxă pe primul mormânt concesionat sau plătesc 16 lei pe an pentru cel 
de-al doilea mormânt concesionat.  

La finalul edinței, domnul Vasile Manolescu – vicepresedintele Consiliului Județean 
al Persoanelor vârstnice Prahova a readus in discutie necesitatea înființarii unui punct de 
control al produselor alimentare şi nealimentare pe Platoul Halelelor Centrale din 
municipiul Ploiesti. 

Domnul Subprefect, cu privire la acest ultim aspect, a solicitat punctele de vedere 
ale instituțiilor abilitate. 

Mulțumind pentru participare, domnul Subprefect a închis şedinţa. 
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