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JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1887 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti în data de 14 septembrie 2020 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

în temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ;   

 

D I S P U N E : 

 

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă 

extraordinară în data de 14 septembrie 2020, începând cu ora 1300, desfășurată 

prin mijloace electronice 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, 10 septembrie 2020, în două exemplare 

originale. 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL, 

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV

        

 



Anexa la Dispoziția nr. 1887/2020 

 

1. Proiect de hotărâre privind revizia la studiul de oportunitate privind gestiunea 

serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem 

producție – transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul 

Ploiești -  iniţiat de primar Adrian Florin Dobre 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Decontului anual pentru calculul 

compensaţiei aferent anului 2019 însoţit de raportul de audit financiar conform 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Ploieşti nr. 21980/04.11.2019 – iniţiat 

de primar Adrian Florin Dobre 

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. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Modernizare Şcoala Gimnazială 

,,Candiano Popescu’’- construire sală de educație fizică școlară – iniţiat de primar 

Adrian Florin Dobre 

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. 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 

7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 8, Carte funciară nr. 135690-C1-U30, nr. cadastral 

135690-C1-U30, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii 

Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 

Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.  

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

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, 

comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale. 

5. Proiect de hotarare privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 

7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 7, Carte funciară nr. 135690-C1-U18, nr. cadastral 

135690-C1-U18, către titularul contractului de închiriere - inițiat de consilierii 



Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 

Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.  

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

Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, 

comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, ÎN 

PRELUNGIREA STRĂZII GH.GR.CANTACUZINO, INCLUSIV DEVIERE 

REŢELE TEHNICO-EDILITARE”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti nr.297/31.07.2018 – iniţiat de  viceprimar Cristian Mihai 

Ganea  

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. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 232/29.06.2020 privind aprobarea efecturării procedurii 

de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi 

vacante  de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ”Hale și Piețe” 

S.A. Ploiești – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. 

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

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

cetăţenești, petiţii şi reclamaţii şi  Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea 

domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze. 

 

 

 


