
               

  
 

ANEXA nr. 3 norme metodologice Lg. 544/2001 - Raport periodic de activitate – anul 2022 
 

             APROB, 

             PRIMAR  

                                          ANDREI LIVIU VOLOSEVICI 
 

 

Categorie de informații Detalii 
Corelare cu alte acte 

normative/documente 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL - cuvânt înainte din partea conducătorului instituției – http://www.ploiesti.ro/declaratie%20aderare.pdf  

 

- misiunea instituției și responsabilități -http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2016/18_(30_august_2016)/275_30.08.2016_rof_pmp.pdf 

 

- datele de contact (adresă, telefon, email) - PRIMĂRIA:  

Piața Eroilor nr.1A 

Tel.: +40/0244/515982 - cabinet primar 

+40/0244/516699 - centrala 

0244/595063 - dispecerat 

0244/984 - dispecerat  

0800 800 884 - gratuit în rețeaua Telekom  

Fax: +40/0244/513829 - Primărie  

Adresa de e-mail 

Hotărârea Guvernului nr. 

123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de 

interes public 

Anexă - Norme 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile 

de interes public 

POLITICI PUBLICE     

Informații privind rezultatele 

implementării Planului 

strategic instituțional (PSI). 

Acest document are o 

perspectivă de 3-4 ani - termen 

mediu - și trebuie să descrie 

mandatul, viziunea, obiectivul 

general, obiectivele specifice 

împreună cu programele 

bugetare pentru fiecare minister 

In cadrul proiectului “Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competentelor si a nivelului de 

calitate a serviciilor publice pentru cetățeni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti” finanțat prin CP12/2018 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 

publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară- Administrație publică și sistem de judiciar accesibile si transparente,  

Municipiul Ploiesti realizează Planul Strategic Instituțional. 

Planul Strategic Instituțional (PSI) este un document de management si de programare bugetara interna a unei instituții, pe termen mediu. 

PSI vizează utilizarea eficienta a resurselor financiare, având la baza obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine 

clara a politicilor, angajamentelor si masurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituției. PSI își propune sa facă trecerea de la un 

management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate. 
Necesitatea elaborării si implementării unui PSI pentru Municipiu are la baza următoarele argumente: 

- Eficientizarea si eficacitatea instituțională; 

- Managementul orientat pe obiective si pe rezultate; 

- Utilizarea eficienta a resurselor financiare: obiective, rezultate, indicatori; 

- Responsabilizarea personalului instituției; 

- Comunicarea între departamentele instituției; 

- Transparenta si claritatea la nivelul instituției: existenta unui mandat, a unei viziuni, a unor direcții de acțiune. 

Planul Strategic Instituțional presupune: 

- analiza situației actuale (obiective, structura organizatorica, proceduri) 

- consultarea personalului 

- elaborarea PSI – cadrul de funcționare, valori, direcții strategice de dezvoltare, coordonare si aplicare, analiza SWOT, obiective specific, 

proiecte propuse. 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.807/2006 pentru 

aprobarea Componentei de 

management din cadrul 

Metodologiei privind 

sistemul de planificare 

strategică pe termen mediu 

al instituțiilor administrației 

publice de la nivel central 

- Hotărârea Guvernului nr. 

158/2008 pentru aprobarea 

Componentei de programare 

bugetară din cadrul 

Metodologiei privind 

sistemul de planificare 

strategică pe termen mediu 

al instituțiilor administrației 

publice de la nivel central 

- Hotărârea Guvernului nr. 

123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de 

interes public 

Anexă - Norme 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile 

de interes public 

Priorități pentru perioada 

următoare 

Municipiul Ploiesti derulează proiecte finanțate din fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 si Axa Prioritară 3.   

În cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, Municipiul Ploiești implementează un număr de 13 proiecte care se încadreze in următoarele 

obiectivele specifice :  

O.S.4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă : 

8 proiecte 

O.S.4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din 

România : 2 proiecte 

O.S.4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe 

piața forței de muncă (creșe și grădinițe) : 1 proiect 

O.S.4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă (licee tehnologice și școli profesionale) : 2 

proiecte 

In cadrul Axei Prioritare 3 a POR 2014-2020, Municipiul Ploiesti implementează un număr de 12 proiecte care se încadrează in Prioritatea 

de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, după cum urmează: 

- Operațiunea A – Clădiri rezidențiale: 4 proiecte,  

- Operațiunea B – Clădiri publice: 6 proiecte 

- Operațiunea C – Iluminat public: 2 proiecte 

 

Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Municipiul Ploiești are implementare două (2) proiecte cu finanțare 

nerambursabilă prin Axa Prioritara 2.1: Administrație publică si sistem judiciar accesibile şi transparente şi prin  Programul Operațional 

Capital Uman ( POCU) - Axa prioritara 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei – 1 proiect. 

 

Municipiul Ploiești  are în pregătire documentațiile necesare pentru obținerea de finanțări nerambursabile din cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 9 – Sprijinirea Regenerării Economice şi Sociale a Comunităților Defavorizate din 

Mediul Urban, Prioritatea de Investiții 9.1- Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectivul Specific 9.1 - 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin măsuri integrate – 8 proiecte 

Prioritățile strategice ale 

instituției Planul de 

guvernare/Planul sectorial 

de acțiune al instituției 

TRANSPARENŢĂ 

INSTITUŢIONALĂ 

    

Bugetul instituției Buget conform HCL 163/26.05.2021 

 

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2021/11_(26_mai_2021)/163_26.05.2021_anexa_rectificare_buget_local.pdf 

 

Sinteza bugetului pe surse de finanțare, cel puțin referitor la: 

- finanțare de la bugetul de stat 

- finanțare rambursabilă 

  

http://www.ploiesti.ro/declaratie%20aderare.pdf
http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2016/18_(30_august_2016)/275_30.08.2016_rof_pmp.pdf
mailto:comunicare@ploiesti.ro
https://idrept.ro/00054132.htm
https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00098739.htm
https://idrept.ro/00109876.htm
https://idrept.ro/00054132.htm
https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00051687.htm
http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2021/11_(26_mai_2021)/163_26.05.2021_anexa_rectificare_buget_local.pdf


- fondurile externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform unor 

decizii/acorduri/înțelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale altor donatori 

- venituri proprii etc. 

- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe pârți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz 

- venituri proprii etc.   

Informații legate de procesul de 

achiziții publice, achizițiile 

sectoriale și concesiunile de 

lucrări și servicii 

 În anul 2021 s-au derulat proceduri simplificate, licitații deschise, dar și achiziții directe și achiziții pe anexa 2 la Legea 98/2016, pentru 

care au fost încheiate 134 acorduri cadru si contracte (CONTRACTE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2021), 

după cum urmează : 

– 2 acorduri-cadru de servicii (1 procedura simplificata + 1 licitație deschisa) – 3.444.017 lei, fără TVA 

– 8 contracte de furnizare (7 achiziții directe +1 procedura simplificata) – 733.141 lei, fără TVA 

– 72 contracte de prestări servicii (59 achiziții directe, 2 achiziții de servicii incluse anexa 2 la Legea 98/2016, 9 

proceduri simplificate si 2 licitații deschise) -  11.412.850,57 lei, fără TVA 

– 15 contracte de lucrări (5 proceduri simplificate, 10 achiziții directe) – 21.494.484,06lei, fără TVA 

– 17 contracte subsecvente de servicii – 237.497,17lei, fără TVA 

– 20 contracte subsecvente de lucrări – 4.705.568,49lei, fără TVA 

 

Din totalul achizițiilor finalizate prin încheierea unui contract, 131 au fost încheiate online, si 3 achiziții au fost finalizate 

offline. 

 

2. Valoare estimata a procedurilor simplificate si a licitațiilor deschise, in anul 2021, a fost de 277.380.429,51lei, fără TVA.  

Astfel, au fost publicate: 

 

- 7 anunțuri de participare pentru licitații deschise, din care 6 anunțuri pentru achiziția de servicii si 1 anunț pentru 

achiziția de lucrări; 

- 15 anunțuri de participare simplificate, din care 2 anunțuri de participare simplificate pentru achiziția de lucrări, 8 

anunțuri de participare simplificate pentru achiziția de servicii si 5 anunțuri de participare simplificate pentru achiziția 

produse. 

Dintre acestea au fost atribuite si finalizate prin încheiere de contract de achiziții publice 13 proceduri de atribuire; 3 

proceduri de atribuire se aflau la data de 31.12.2021 in desfășurare, iar 4 proceduri simplificate + 2 licitații deschise 

au fost anulate. 

 

 3. Au fost efectuate un nr de 442 achiziții directe. Valoarea celor 442 de achiziții (directe si a celor inițiate in baza Legii 

98/2016 pe anexa 2), a fost de 6.297.915,19lei, fără TVA, din care:  

-  32 achiziții directe de servicii pentru diverse proiecte din fonduri europene având la baza anunțuri publicitare, in valoare 

estimata totala de 890.251,5lei, fără TVA. 

- 131 achiziții directe legate de pandemia de COVID19, in valoare de 239.812,12.lei fără TVA  

- 271 achiziții directe pentru produse, servicii si lucrări  in valoare de 5.117.150,72 lei, fără TVA. 

 - 8 achiziții de prestări servicii in baza anexei 2 la Legea 98/2016, in valoare totala de 50.700,85lei, fără TVA 

 Au fost publicate, de asemenea, 70 anunțuri de publicitate pe site-ul propriu al autorității contractante si in 

catalogul electronic SEAP.  

 Achizițiile directe au fost inițiate în proporție de 99.09% in SEAP, prin intermediul catalogului electronic. 

Astfel, din cele 442 achiziții efectuate, 438 au fost achiziționate online si 4 offline. 

 

4. Durata unui proces de achiziție publică este în medie: 

-   180 licitație deschisa 

-    90 zile pentru proceduri simplificate 

-    20 zile pentru achiziții directe. 

 

 5. Pentru un număr de  8 proceduri de achiziții publice, au fost depuse următoarele contestații: 

a. “Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: 

Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Coșbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae 

Bălcescu strada Stefan cel Mare – strada Democrației – Gara de Sud” - împotriva rezultatului procedurii la CNSC de 

către SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA si SC URBIOLED SRL, lider al Asocierii URBIOLED SRL – 

CONSORZIO STABILE EBG, admise in parte, in prezent pe rolul Curții de Apel Ploiesti; 

b2. “Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102: Strada 

Găgeni – Șoseaua Nordului – Șoseaua Vestului – Strada Libertății (Gara de Vest) Cod SMIS 122010” -  la CNSC: 

 ● împotriva documentației de atribuire de către FLASH LIGHTING SERVICES SA, respinsa; 

 ● împotriva rezultatului procedurii de către SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA si SC URBIOLED SRL,  lider al 

Asocierii URBIOLED SRL – CONSORZIO STABILE EBG,  admise in parte, in prezent pe rolul Curții de Apel Ploiesti; 

c.. “Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie cai publice si deszăpezire in 

Municipiul Ploiesti” au fost depuse contestații la CNSC de către SC ROSAL GRUP SA si SC COMPANIA ROMPREST 

SERVICE SA (respinse); 

d. “Servicii de Elaborare a Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Ploiesti ” au fost depuse doua contestații 

la CNSC de către SC FUNCIARA SRL Brașov împotriva rezultatului procedurii, prima formulata împotriva rezultatului 

evaluării inițiale (admisa), cea de-a doua formulata împotriva rezultatului reevaluării dispusa de Consiliu (respinsa). 

e. “LUCRARI DE EXECUTIE SI INTRETINERE MARCAJE RUTIERE IN MUNICIPIUL PLOIESTI” a fost 

depusa o contestație la CNSC de către Asocierea INDUSTRIE MICA (lider al Asocierii) - S.C. VESTA INVESTMENT 

(Asociat), prin asociat  SC VESTA INVESTMENT împotriva rezultatului procedurii, admisa in parte, urmare căreia s-a 

procedat la reevaluarea ofertelor. 

f. “Procurare, montare/demontare mobilier stradal in Municipiul Ploiesti” a fost depusa o contestație la CNSC de 

către Asocierea INDUSTRIE MICA (lider al Asocierii) - S.C. VESTA INVESTMENT (Asociat), prin asociat  SC 

VESTA INVESTMENT împotriva rezultatului procedurii, admisa in parte, urmare căreia s-a procedat la reevaluarea 

ofertei; 

g.. ”Procurare, montare/demontare si recondiționare (îndreptare) indicatoare rutiere in MUNICIPIUL PLOIESTI” 

a fost depusa o contestație la CNSC de către Asocierea INDUSTRIE MICA (lider al Asocierii) - S.C. VESTA 

INVESTMENT (Asociat), prin asociat  SC VESTA INVESTMENT împotriva rezultatului procedurii, admisa in parte, 

urmare căreia  s-a procedat la reevaluarea ofertei; 

 h. ”Servicii de consultanta privind dirigenția de șantier pentru proiectul Eficientizare Energetică Blocuri în  

                    Municipiul Ploiești – LOT 2” a fost depusa o contestație la CNSC de către S.C. Casido S.R.L. împotriva  

                    rezultatului procedurii, admisa in parte, urmare căreia s-a procedat la reevaluarea ofertei. 

  

  

Informații despre litigii în care 

este implicată instituția (în 

- La sfârșitul anului 2021 pe rolul instanțelor de judecată se afla un număr de 554 dosare având ca obiect: uzucapiune, fond funciar, 

Lege 10/2001, anulare act administrativ, pretenții, reziliere și evacuare, ordonanță de plată, obligație a face, drepturi bănești, plângeri 

  

Contracte_2021.xls


general, nu doar cele legate de 

achiziții publice) 

contravenționale, contestație la executare, etc. La acestea se adaugă un număr de 62 de cauze înregistrate în anul 2022, până la data 

prezentei.  

- Din numărul de 198 de dosare, câte au fost soluționate până la sfârșitul anului 2021, 120 au primit soluții favorabile instituției 

noastre. 

Organigrama http://www.ploiesti.ro/Organigrama/Organigrama_2021.pdf    

Informații despre 

managementul resurselor 

umane 

- informații despre fluctuația de personal 

Nr. 

crt. 

Denumire lună din 2021 
Număr posturi 

Aprobate Ocupate Vacante 

1 ianuarie 378 323 55 

2 februarie 378 328 50 

3 martie 378 329 49 

4 aprilie 378 328 50 

5 mai 378 327 51 

6 iunie 378 327 51 

7 iulie 378 322 56 

8 august 378 321 57 

9 septembrie 378 324 54 

10 octombrie 383 328 55 

11 noiembrie 383 331 52 

12 decembrie 383 332 51 

Medie anuală posturi 379.25 326.67 52.58 

- numărul de concursuri organizate - 34 

- fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere – 41 funcții de conducere - în anul 2021 a fost înființată o funcție de conducere de șef 

birou ca urmare a preluării personalului de la RASP Ploiesti, conform H.C.L. nr. 302/2021 

- numărul de funcții de conducere vacante exercitate temporar -10 

- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri : http://www.ploiesti.ro/Functii/martie%202021.pdf   

  http://www.ploiesti.ro/Functii/lista%20functii%20cu%20salarii%20la%20%2030%2009%202021%20pmp.pdf    

  

RELAŢIA CU 

COMUNITATEA 

    

Raport de activitate Legea nr. 

544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

http://www.ploiesti.ro/rap544_2021.pdf    

Raport de activitate Legea nr. 

52/2003, republicată) 

http://www.ploiesti.ro/raport52_2021.pdf     Conform art. 13 din Legea 

nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în 

administrația publică, 

republicată 

Raport de activitate Legea nr. 

350/2005 

http://www.ploiesti.ro/ONG/2021/informare%20proiecte%20ONG-uri%20noiembrie%202021.pdf  Conform art 16, 17, 18 din 

Legea nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes 

general 

 

Informații despre atragerea de 

resurse din comunitate 

- lucrul cu voluntari 

 

SITUAŢIE ÎNFRĂŢIRI, COLABORĂRI, ASOCIERI STABILITE PÂNĂ ÎN PREZENT ÎNTRE 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI ŞI DIFERITE ORAŞE DIN STRĂINĂTATE 

 

Tipul relațiilor 

(înfrățire, colaborare, 

parteneriat, asociere, 

propunere etc.) 

Localitatea din 

străinătate 

Țara Data și nr. documentului 

încheiat (acord, convenție, 

protocol) 

 

Înfrățire 

 

HARBIN 

REPUBLICA 

POPULARĂ 

CHINEZĂ 

Hot. 16 / 4 aprilie 1994, 

reînnoită prin 

Memorandumul din  16 iunie 

2006 

Înfrățire OSIJEK CROAŢIA Hot. 19 / 23 aug. 1996 

Înfrățire LEFKADA REPUBLICA ELENĂ Hot. 46 / 24 aprilie 1998 

Înfrățire RADOM POLONIA Hot. 175 / 28 aug. 2002 

Înfrățire HÎNCEŞTI REPUBLICA 

MOLDOVA 

Hot. 22 / 31 ian. 2003 

Asociere – Membru 

al Clubului de la 

Strasbourg 

 

STRASBOURG 

 

 

 

FRANŢA 

 

 

Mai 2003 

 

 

Înfrățire 

 

AMARUSSION REPUBLICA ELENĂ  Hot.42 / 28 februarie 2006 

Colaborare PINCZOW POLONIA Protocol de colaborare 

semnat pe 1 oct. 2012 

Cooperare ASPROPYRGOS REPUBLICA ELENĂ Hot. 118 / 11 apr. 2016 

 
Parteneriate cu alte instituții publice, ONG-uri, mediul de afaceri: 

- Grupul de Acțiune Locala (GAL) Ploiesti - Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti 

GAL Ploiesti s-a constituit in conformitate cu HCL nr. 325/15.09.2017, conform Ghidului specific privind depunerea 

si selecția Strategiilor de Dezvoltare Locala conform POCU 2014-2020 - Obiectivul specific 5.1 (Contract de finanțare 

nr. 52265/31.08.2017 încheiat intre UAT Municipiul Ploiesti si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice si Fondurilor Europene) reprezentând: unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații non-

guvernamentale, persoane fizice si juridice. 
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- In conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea 

de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor 

și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local au fost încheiate 

parteneriate de colaborare cu următoarele ONG-uri: Federația Sindicatelor Libere si Independente “ Petrol – 

Energie” (FSLI Petrol Energie), Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Romania (PTIR), Asociația 

ARES’EL, Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS). 

- Proiectul  ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” (Programul de investiții 

în eficiența energetică pentru Sudul Munteniei pentru clădirile publice) a fost depus depus spre finantare in cadrul 

Programului ELENA: Municipiul Ploiesti este partener cu Consiliul Județean Prahova, cu Agenția pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Muntenia, cât și cu alte Unități Administrativ-Teritoriale. 

- Proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 

și/sau drumuri de legătură - 5D2” SMIS 143370: depus spre finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 

2014-2020 (POAT 2014-2020), Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor 

ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii 

beneficiari FESI”,  a fost depus spre finanțare in parteneriat cu ADR Sud Muntenia si cu alte UAT-uri. 

Municipiul Ploiesti este membru in următoarele asociații naționale si internaționale: AE3R Ploiesti-Prahova (Agenția pentru Eficienta 

Energetica si Energii Regenerabile), AIMF (Asociația Internațională a Primarilor Francofoni), ADI Polul de Creștere Ploiesti Prahova, 

ADI de Utilități publice pentru Serviciul de Salubrizare “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, AMR (Asociația 

Municipiilor din Romania), ALDA (Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala), OER (Orașe Energie Romania), Asociația pentru 

Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova. 

LEGISLAŢIE     

Informații despre proiecte de 

acte normative inițiate de către 

instituție 

Evidența se ține și se publică în Monitorul Oficial Local următoarele registre: Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri, Registrul 

pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului Municipiului Ploiești și Registrul 

pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive.  

Acestea pot fi consultate accesând următoarele link-uri: 

- http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/Registrul%20pentru%20evidenta%20proiectelor%20de%20hotarari.pdf  
http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/Registrul%20pentru%20evidenta%20hotararilor%20autoritatii%20delib

erative.pdf  

- http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/registrul%20proiecte%20dispozitii.pdf  

 

 

 

ELABORAT 

Responsabil Legea 544/2001 

Echimescu Andreea Loredana 

 
 

 

http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/Registrul%20pentru%20evidenta%20proiectelor%20de%20hotarari.pdf
http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/Registrul%20pentru%20evidenta%20hotararilor%20autoritatii%20deliberative.pdf
http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/Registrul%20pentru%20evidenta%20hotararilor%20autoritatii%20deliberative.pdf
http://www.ploiesti.ro/Monitorul%20oficial/registrul%20proiecte%20dispozitii.pdf

