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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1928 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 22 septembrie 2020 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și 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 ordinară 

în data de 22 septembrie 2020, începând cu ora 13
00

, 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,  16 septembrie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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              Anexa la Dispoziția nr. 1928/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 05 august 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 13 august 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 21 august 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 31 august 2020. 

5. Întrebări şi interpelări.  

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

Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de 

consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu 

Claudia Oana şi Staicu Zoia.  

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 aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a 

Municipiului Ploiești pentru ”Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 

Prahova” – inițiat 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. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii 

numiți prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 174/28.05.2020 în cadrul Consiliului 

de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Clubului Sportiv 
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Municipal  Ploieşti – inițiat 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, Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport și 

Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcții publice de 

execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat 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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

11. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcţii 

publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti – inițiat 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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.85/31.03.2020 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din 

Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020-2021 – inițiat de 

consilierii Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius 

Andrei și Văduva Sorin. 

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 23 Ploiești – inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Vîscan 

Robert - Ionuţ, Stanciu Marilena, Năforniță Nicoleta, Minea Gabriel Constantin, Grigore 

Constantin,  Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului 
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Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor 

pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de 

repartizare a locuinţelor sociale – inițiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Marilena 

Stanciu, Nicoleta Năforniță, Constantin Gabriel Minea, Grigore Constantin, Claudia 

Oana Sălceanu și Valentin Marcu.  

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate – inițiat de 

consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Nicoleta Năforniță, Constantin 

Gabriel Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe – inițiat de 

consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Nicoleta 

Năforniță, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între 

Municipiul Ploiești și domnul Iancu Dumitru – 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. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite pentru 

spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – inițiat de consilierii Robert Ionuț–Vîscan,  

Constantin–Gabriel Minea, Alina–Florina Sorescu, Marilena Stanciu și Sorin Văduva. 

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. 

19.  Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun  în 

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi 

transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – inițiat de 

consilierii Dănescu Ştefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert 

Ionuț, Năforniță Nicoleta, Văduva Sorin şi Hodorog Bogdan. 

 Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 
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Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, 

turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale. 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare – 

inițiat de consilierii Dănescu Ştefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, 

Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Văduva Sorin şi 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

S.F. cu elemente DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființarea 

unui centru comunitar integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru 

persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială” – inițiat 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.  

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 

documentației tehnice (faza Studiu de Fezabilitate cu elemete de D.A.L.I.) pentru 

proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială ,,Florin Comișel” - construire 

sală de educație fizică școlară” – inițiat 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.  

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare Școală 

Gimnazială nr. 13” – inițiat 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.  

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare Școală 

Gimnazială nr. 19 și amenajare/modernizare teren de sport” – inițiat 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.  
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25.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – 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. 

26.  Diverse. 

 - Informare privind Raportul de activitate pe semestrul I 2020 al S.C. Ploiești 

Industrial Parc S.A.  

 - Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul I al anului 2020; 


