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Am participat la toate sedințele consiliului local și am votat la toate proiectele de 
hotarare supuse la vot. 
Am participat la toate ședințele comisiilor de specialitate din care fac parte. 
 
Luări de cuvânt în cadrul sedințelor de consiliu local pe anul 2021: 
 
28.01.2021 – sedință ordinară – am solicitat informații noi privind modernizarea 

străzilor Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, Fundătura 

Crizantemelor, Crizantemelor ( Bretea ) și Fundătura Socului precum și cu privire la 

modernizarea drumului DJ102K, îndeosebi pentru zona de pe traseul Urlați-Cherba-

Ceptura; am adus la cunoștința consiliului că, datorită faptului că în oraș numărul de 

autovehicule a crescut considerabil, este necesară o fluidizare a traficului rutier și 

mărirea numărului locurilor de parcare în mai multe zone și am propus, în acest sens, 

realizarea pe strada 1 Mai a unui sens unic de la “Han” până la “Policlinică” și trasarea 

locurilor de parcare cu orientare pe diagonală, propunere care se poate aplica atât 

pentru parcarea din zona centrală – magazinul Maya/Ana și Cornel, cât și pentru 

parcarea blocurilor de pe strada Tudor Vladimirescu unde, mai ales seara, locatarii nu 

mai găsesc loc de parcare, propunerea mea fiind aici de realizare a unui sens unic de 

intrare pe aleea centrală și a unui sens unic de ieșire pe aleile laterale. 

 

25.02.2021 – sedintă ordinară – proiect de hotarare privind aprobarea organigramei 

și ștatelor de funcții pentru aparatul de specialitate al orașului Urlați – am solicitat 

clarificări privind desființarea postului de director al clubului sportiv “Unirea Urlați”. 

 

22.04.2021– sedință ordinară – am solicitat informații de actualitate privind 

modernizarea străzilor Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, 

Măceșului, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor ( Bretea ) și Fundătura Socului și 

am solicitat să se aducă la cunoștința operatorului de salubritate sa ia măsurile 

necesare la rampa de transfer pentru evitarea împrăștierii gunoaielor de către vânt. 

 

24.06.2021 – sedință ordinară – am solicitat informații privind demersurile făcute, până 

la momentul respective, de către U.A.T. Urlați pentru realizarea studiului de 

fezabilitate a proiectului de modernizare și dotare a “Parcului Bellu”; am solicitat 

informații noi privind alocarea locurilor de casă pe strada Mihai Viteazu ; am solicitat 

informații noi privind modernizarea străzilor Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, 

Macului, Viorelelor, Măceșului, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor ( Bretea ) și 

Fundătura Socului ; am solicitat informații privind termenul de finalizare a lucrărilor de 

modernizare a străzilor Cuza Vodă și Eternității. 



 

30.08.2021 – sedință ordinară – în calitate de membru al consiliului de administrație 

al liceului teoretic “Brâncoveanu Vodă” am supus atenției consiliului local necesitatea 

de a moderniza grupurile sanitare din incinta unității de invățământ. 

 

19.09.2021 – sedință extraordinară – proiect de hotarare privind aprobarea depunerii 

cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru 

obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile Arioneștii 

Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor 

( Bretea ) , Mihai Viteazu și Socului” - am informat compartimentul de specialitate și 

Consiliul Local de faptul că în cererea de finanțare valoarea solicitată de la bugetul de 

stat este de 11.178.949,62 lei, în condițiile în care conform OUG95/2021 U.A.T. Urlati 

poate solicita finanțare de maxim 7.000.000 lei tva inclus de la bugetul de stat pentru 

obiectivul de investiții.  

 

28.10.2021 – sedință ordinară – am solicitat informații de actualitate privind asigurarea 

de noi loturi de casă pentru tineri pe strada Mihai Viteazu ; am solicitat informații noi 

privind stadiul procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru 

repararea și modernizarea grupurilor sanitare din incinta liceului teoretic 

“Brâncoveanu Vodă” ; am solicitat informații noi privind reabilitarea și eficientizarea 

din punct de vedere energetic a liceului teoretic “Brâncoveanu Vodă – proiect finanțat 

de Consiliul Județean Prahova ; am intrebat care este stadiul realizării studiului de 

fezabilitate pentru proiectul de modernizare și dotare a Parcului Bellu ; am solicitat 

informații noi privind realizarea documentației tehnico-economice pentru extinderea 

rețelei de gaze în orașul Urlați de către Consiliul Județean Prahova. 

 
 

 

 

 

Sedințele comisiilor s-au desfășurat în format online înainte de fiecare sedință a 

Consiliului Local Urlați.  

Au fost discutate toate proiectele de hotărâre ce au necesitat avizul comisiilor 

iar în cadrul comisiei prezidate de mine am pus la dispozitia tuturor membrilor 

comisiei informațiile solicitate în timp util.  

Am păstrat o strânsă legătură în acest sens cu următoarele  structuri din cadrul 

primăriei orașului Urlați: 

- Serviciul urbanism, tehnic, investitii, cadastru si registrul agricol - Mache Luminița 

- Biroul achizitii publice - Andrei Daniela 

- Biroul contabilitate - Anghelache Silvia 



  

 

Sedințele comisiei s-au desfășurat în format fizic înainte de fiecare 

situație/eveniment ce a necesitat întrunirea acesteia ( exemplu: organizarea zilei de 

31.12.2021 ).  

Au fost discutate în cadrul comisiei și ulterior implementate toate măsurile de 

siguranță  necesare în vederea desfășurării în condiții de siguranță a evenimentelor.  

Am pastrat o stransă legatură în acest sens cu serviciul “Poliția Locală” din cadrul 

primăriei orașului Urlați prin doamna Bădulescu Magdalena și prin domnul Popescu Gabriel 

precum și cu poliția orașului Urlați prin domnul comisar șef Constantin Cosmin – șef al Poliției 

orașului Urlați.  

 

 

 

 

Sedințele consiliului s-au desfășurat atât în format fizic cât și în format online în 

funcție de complexitatea ordinii de zi.  

Au fost discutate în cadrul consiliului aspecte legate de organizarea actului 

educațional precum și modul în care acesta este implementat la nivelul instituției 

noastre luând în considerare toate aspectele, inclusiv contextul pandemiei de covid-

19 și prevederile legale ce trebuie respectate în acest sens.  

Au fost luate decizii comune alături de cadrele instituției, de colegii mei din 

consiliul local dar și de reprezentanții părinților și elevilor din consiliul de administratie, 

privind măsurile de siguranță necesare astfel încât desfășurarea cursurilor să aiba loc în 

condiții de sigurantă.  

Țin să precizez ca atât eu, cât și ceilalți membri ai consiliului de administrație, ne-am dorit 

să păstrăm desfășurarea cursurilor în format fizic pe termen cât mai îndelungat, în masura în care 

nu am fost restrictionați de prevederile legale.  

Am păstrat o stransă legatură în acest sens cu doamna director Lefter Mădalina dar și 

cu ceilalți colegi din consiliul de administrație a liceului teoretic “Brâncoveanu Vodă”.  

De asemenea, în calitate de consilier local, am facut parte din comisia de evaluare a 

directorilor acestei unități de învățământ în cadrul concursului organizat de Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova  ( ISJ Prahova ).  

În perioada ianuarie – decembrie 2021 am ajutat la informarea și la soluționarea 

problemelor întampinate de părinții acestei unități de învățământ și sper ca pe viitor aceștia sa 

apeleze în continuare cu încredere. 



  

 Am informat cetățenii orașului prin pagina mea de facebook cu privire la 

proiectele de hotarare adoptate de Consiliul Local, proiectele de investiții, precum si cu 

privire la evenimentele de interes ce se desfasoara pe raza orasului Urlati asigurând 

astfel transparență atât în activitatea mea de consilier local, cât și în activitatea consiliului. 

 

 M-am implicat activ, in calitate de consilier local, în implementarea tuturor 

obiectivelor de investiții realizate în ultimul an, atât la nivel de proiectare cât și la nivel de 

execuție. 

 Am avut zeci de intâlniri cu cetățeni din diferite zone ale orașului în vederea 

soluționării diferitelor probleme din comunitate precum pietruire străzi, avarii rețea apă 

potabilă, avarii rețea canalizare, precum si diferite probleme apărute în urma execuției 

lucrărilor la obiectivele de investiții. Am colaborat strâns în acest sens cu toți angajații 

primăriei, îndeosebi cu domnul viceprimar Lazar Stan și cu domnul Constantin Rob. 

 

18.12.2020 - crearea corpului unde este amplasat noul computer tomograf al Spitalului 

Orășenesc Urlați (datorită experienței mele din domeniul construcțiilor, am putut să îmi 

aduc aportul privind ajustarea planului architectural, supravegherea directă a execuției 

lucrărilor privind relocarea infrastructurii edilitare, precum și supravegherea execuției 

lucrarilor de infrastructură și a montajului la poziție a containerelor). 

20.12.2020 – eveniment de caritate organizat împreună cu membrii TNL Urlați pentru 

doua familii cu situație financiară precară din orașul Urlați. 

09.02.2021 - am dezbătut,definit și implementat, alaturi de membrii TNL Urlati, un proiect 

cu scopul de a informa din punct de vedere turistic pe cei ce calcă pragul orașului nostru 

și, în acest sens, am decis sa directionez integral indemnizația de consilier local aferentă 

lunilor noiembrie și decembrie în vederea confecționării și amplasării a 3 panouri de 

informare turistică. Proiectul are ca scop sporirea vizibilității și promovarea punctelor de 

atracție turistică din localitatea noastră, acesta fiind de asemenea și punctul de plecare 

în a dezvolta orașul în acest sens. 

31.03.2021 – am verificat stadiul execuției lucrărilor de restaurare a bisericii din lemn 

“Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jercalai, lucrari cofinanțate din fonduri europene.  

11.04.2021 – am organizat împreuna cu membrii TNL Urlați o campanie de plantare și de 

ecologizare ( am plantat jumătate de hectar cu salcâm și am ecologizat peste un hectar 

de teren în zona albiei Cricovului Sărat ). 

13.04.2021 – am participat alături de presedintele Consiliului Județean Prahova-Iulian 

Dumitrescu, de primarul orașului Urlati - Marian Machitescu și de directorul general al 

societății CONI - Nicolae Onea la predarea amplasamentului în vederea inceperii 

lucrărilor de execuție la proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere pe “Drumul 

vinului” DJ102K Urlați-Ceptura, un proiect mult așteptat de cetățenii orașului Urlati. 



 

26.04.2021 – am verificat stadiul execuției lucrărilor de reablitare a fostei maternități și 

transformarea acesteia într-un nou centru de recuperare neuromotorie, reumatologica și 

posttraumatică, secție a Spitalului Orășenesc Urlați și am discutat cu șeful de santier 

aspectele tehnice ale investiției. 

01.05.2021 – un alt eveniment de caritate organizat împreună cu membrii TNL Urlați 

pentru patru familii cu situație financiară precară din orașul Urlați. 

10.06.2021 - Ziua Eroilor - am participat la depunerea de coroane pentru comemorarea 

soldaților care au murit în timp ce serveau în forțele armate. 

03.07.2021 – am verificat stadiul execuției lucrărilor de modernizare a drumului DJ102K 

( Urlati-Ceptura ) de pe raza orașului Urlați ; în timpul vizitei am discutat cu fiecare șef de 

punct de lucru în vederea identificării de soluții pentru diferitele probleme apărute. 

07.07.2021 – am verificat stadiul execuției lucrărilor de modernizare a străzilor Cuza Vodă 

și Eternității alături de reprezentantul constructorului, proiectant și doi inspectori din cadrul 

serviciului urbanism, tehnic, investiții, cadastru și registrul agricol în vederea rezolvarii 

diferitelor probleme semnalate de cetățeni ( necesitatea prevederii de spații pentru 

plantarea pomilor, înlocuirea bordurilor sparte/fisurate, vidanjarea rețelei de canalizare 

de deșeuri rezultate în urma asfaltării, precum și eliminarea stâlpilor din lemn de pe 

amplasament ). 

08.07.2021 - am verificat stadiul executiei lucrărilor la “Piața Centrala”, menționez că 

lucrările erau în intarziere față de graficul de execuție datorită unor modificări față de 

proiectul inițial. 

13.09.2021 – am participat la festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 atât la 

liceul teoretic "Brâncoveanu Vodă" cât și la școala gimnazială "Cănuță Ionescu" din Urlați. 

02.11.2021 – am verificat stadiul execuției lucrărilor la grupurile sanitare din incinta 

liceului teoretic “Brâncoveanu Vodă” , lucrări finanțate din bugetul local. 

17.12.2021 – am participat alături de fiica mea la spectacolul "Colinde, datini și obiceiuri 

la români", un proiect realizat de Casa de Cultură Urlați în parteneriat cu Casa de Cultură 

a Studenților Ploiești, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și a Primăriei orașului 

Urlați. 

22.12.2021 – am participat alături de soția mea la “Târgul de Crăciun” organizat de liceul 

teoretic “Brâncoveanu Vodă” . 

 
Vă mulțumesc pentru incredere și nu ezitați să mă contactați!  

 
telefon: 0726550062 
mail: alinalexandrescu@yahoo.com    
https://www.facebook.com/alinalexandrescu.consilierlocalurlati 

Alin Alexandrescu 

consilier local al orașului Urlați 

https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Canuta-Ionescu-Urlati-1992584377623410/?__cft__%5b0%5d=AZWf43E5fOzyQWJpCI9mZ9RcnpRwz6bIBMQu3AvyhZ2XNaVfdnvfBkiLEgmv2UABmGCQAMkutnJpArSRfWSf3VkH6aMC4te4q7BJe-zyIHcf0VBzPY-lw-J6rh81M2oe4EJjf9okPU1EcfgZQMjzakT1&__tn__=kK-R
mailto:alinalexandrescu@yahoo.com
https://www.facebook.com/alinalexandrescu.consilierlocalurlati

