
 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 4305 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 27 septembrie 2022 

 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată și completată; 

în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;  

   

 

D I S P U N E : 

 

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară 

în data de 27 septembrie 2022, începând cu ora 14
00

, desfășurată prin mijloace 

electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului 

Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție. 

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic. 

Art. 3 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri cuprinse în anexă. 

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 21 septembrie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 



 

   

Anexă la Dispoziția nr. 4305/21.09.2022 

 

 

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 10 august 2022.  

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 18 august 2022. 

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 25 august 2022, ora 12.00. 

4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 25 august 2022, ora 16.00. 

5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 30 august 2022. 

6. Întrebări și interpelări. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al 

municipiului Ploieşti doamnei profesor Lica Elena Daniela – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici, viceprimarii Daniel Nicodim și Magdalena Trofin și de consilierii: 

Georgeta-Simona Popescu, Cristian-Ionel Ionescu, Valentin-Răzvan Săbău, Constantin 

Nemeş și Anca-Adina Popa.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Spitalul PPP Ploieşti - 

Raport privind conceptul proiectului” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze, Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către 

populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale, Comisiei de 

specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru 

utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, Comisiei de specialitate nr. 4 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor 

istorice și de arhitectură, Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială, Comisiei de 

specialitate nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru 



 

învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și Comisiei de specialitate 

nr.7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 al Liceului Tehnologic ”Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-

Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2022 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 

și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru 

Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

finanțat din venituri proprii pe anul 2022 al Colegiului Național “Ion Luca Caragiale”, 

Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul 

Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai 

Tonsciuc şi Anca Agapie.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe 

anul 2022 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti - inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-

Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti - inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-

Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Ploieşti nr. 520/19.12.2019 privind stabilirea tarifelor pentru 

folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia 



 

Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și 

consilier Robert-Ionuț Vîscan.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării de puieți forestieri (conform 

Anexa nr. 1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării 

procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A 

PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA  – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a 

două funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor 

ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de 

Servicii Publice Ploiești  – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

 Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

20. Proiect de hotărâre privind negocierea indicatorilor de performanță financiari 

și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2022-

2026, propuși de Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice 

Ploiești – inițiat de viceprimar Anca-Adina Popa. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 



 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

21. Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași – inițiat de consilierii Iulian 

Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian–Mihai Ganea, 

Dragoș Alexandru Măchițescu și Cristian-Ionel Ionescu. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația 

Performanță prin Educație a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în 

Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 14 – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia 

Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de colaborare 

nr.20657/13.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și 

Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România – inițiat de 

consilierii Gheorghe Popa, Horia Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și 

Alexandru Ștefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate 

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe 

Popa, Horia Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de transport public local, pentru 

scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – inițiat de 

consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe 

Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administraţiei 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti a imobilelor situate în Ploiești, str. Libertății 

nr.3, bl. 31D, bl. 31E și bl. 31F – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-

Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru 

Ştefan și Robert-Ionuț Vîscan. 



 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la imobilul ”Zone verzi 

str. Mărășești” – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și 

Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

28. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul 

municipiului Ploieşti – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și 

Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Valentin 

Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel 

Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

30. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Patinoar artificial 

descoperit, situat în Ploiești str. Mareșal Averescu nr. 18C în administrarea Clubului 

Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru 

Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan 

și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale – inițiat de consilierii 

Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, 

Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 



 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 35 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Calomfirescu, nr. 28 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” -  inițiat 

de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

33. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul 

municipiului Ploieşti şi trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru 

scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora -  inițiat de 

consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe 

Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

34. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Intrarea Grindului, nr. 3, bl. C3 adiacent 

apartamentului 46 din blocul C3, scara D,  parter -  inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, 

Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

35. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Rapsodiei, nr. 2, bloc 144, sc. B, parter, 

adiacent apartamentului nr. 47 din blocul 144, scara B, parter - inițiat de consilierii 

Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, 

Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ştefan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „Puţ forat” – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „WC Plajă” – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici.  



 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

38. Diverse. 

- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul I al anului 2022. 

 

 

 

 


