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ROM ÂN I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1998  
privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 26 august 2014 
 
 
Primarul Municipiului Ploieşti: 
în baza art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată şi actualizată; 
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată,  
 
 

D I S P U N E: 
 

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă 
extraordinară în data de 26 august 2014, începând cu orele 1200 la sala de şedinţe din 
cadrul Palatului Administrativ, etajul III, camera 322, cu următorul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al 
municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 8 în 
care funcţionează Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” – iniţiat de consilierii Cristian 
Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan. 

2. Proiect de hotărâre privind preluarea sălilor şi grădinilor de spectacol 
cinematografic precum şi terenurilor aferente acestora, în domeniul public al 
municipiului Ploieşti şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – 
iniţiat de primar Iulian Bădescu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi 
de consilierii Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu, Sanda Dragulea şi 
Silviu Sorin Constantin. 

4. Proiect de hotărâre privind premierea doamnei Şoimoşan Sultana şi a domnului 
Pindici Vasile din municipiul Ploieşti, care au împlinit 100 de ani de existenţă – iniţiat 
de primar Iulian Bădescu. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii 
Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu, Sanda 
Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.   

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcṭii al Poliṭiei Locale 
Ploieṣti, ca urmare a  transformării  unor posturi  - iniţiat de primar Iulian Bădescu. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea num\rului de posturi, a organigramei [i 
a statului de func]ii ale Serviciului Public Local Comunitar de Eviden]a Persoanelor 
Ploie[ti, ca urmare a comunic\rii num\rului maxim de posturi de Institu]ia Prefectului 
– Jude]ul Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.  

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcṭii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al 
primarului muncipiului Ploieṣti – iniţiat de primar Iulian Bădescu. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi 
a statului de funcţii al Centrului Creşe din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian 
Bădescu. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Administraţiei 
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu. 
  
 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 august 2014, în două exemplare originale. 
 
 
 

Primar, 
Iulian Bădescu 


