
Astăzi, 18 iulie 2019, ora 12.00, la sala de conferințe, etajul 1, din cadrul Primăriei 
Municipiului Ploiești, a avut loc o conferință de presă susținută de conducerea RASP 
Ploiești, respectiv domnii directori Raul Petrescu și Vasile Ionescu, alături de domnii 
viceprimari Cristian Mihai Ganea și George Pană, reprezentanții Comisiei 3 de utilități 
publice, precum și Consiliul de Administrație al RASP Ploiești. Tema conferinței de 
presă a fost salubritatea din Ploiești, iar punctele și măsurile dezbătute au fost 
următoarele: 

  

   - RASP Ploiești a prezentat către Primăria Ploiești un program pentru suplimentarea 
cu minim 60 de platforme în Municipiul Ploiești, alături de cele 260, precum și nota 
conceptuală, respectiv tema de proiectare, pentru ca, ulterior, primăria prin serviciile 
de specialitate, să asigure elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea de 
noi platforme. Independent de acest program, RASP Ploiești, a căutat să 
îmbunătățească sistemul actual, solicitând Primariei Ploiești achiziționarea directă a 
unui număr minim de 10 sisteme modulare.  

  -  Începand cu luna martie, de când s-au intensificat problemele operatorul de 
salubritate in Municipiul Ploiești în privința colectării deșeurilor, RASP Ploiești a 
sancționat operatorul de salubritate SC Rosal Grup SA, cu un număr de 39 de amenzi, 
valoarea însumată fiind de peste 50.000 de lei, iar numai în ultima săptămână, au fost 
administrate 6 contravenții. 

  - Am propus modificarea HCL 237/28.07.2017 prin inițerea unui proiect de hotărâre 
referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare, pentru cei care nu au contracte 
încheiate și simplificarea regulamentului pentru cei care beneficiază de acest serviciu 
și nu-l plătesc, elemente stabilite în ședința ce a avut loc miercuri, 10.07.2019, la sediul 
Primăriei Municipiului Ploiești, unde au fost reprezentanți ai Serviciul Public Local 
Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, reprezentanți ai Serviciul Public 
Finanţe Locale Ploiești, reprezentanți ai Poliției Locale, Direcția Economică, Direcția 
Juridică a Primăriei. 

-  Se impune aprobarea unui program de ridicare a deșeurilor voluminoase, care să 
fie implementat la nivelul Municipiului Ploiești, pe baza unui grafic unde cetățenii se 
pot debarasa de acest tip de deșeuri. 

  

Finalmente, nerespectarea acestui program de către cetățeni, respectiv a zilelor în 
care sunt arondați la locațiile respective, va duce la identificarea celor care vor 
abandona deșeurile și implicit, aplicarea de aspre sancțiuni contravenționale 
administrate de către Poliția Locală.    
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