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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. 1184  

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 08 mai 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 08 mai 2020, începând cu ora 1200, 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, 04 mai 2020, în două exemplare originale. 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                         Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1184/2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii de eșalonare  la plată a debitelor 

reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către SC 

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA – 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. 

2. Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în cadrul 

Consiliului de administrație la Regia Autonomă 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. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a 

două posturi vacante de funcţie publică de conducere 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. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului 

contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R – 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. 

5. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii 

coronavirus COVID -19, în activitatea de transport persoane în regim de taxi – 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. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum şi a contribuţiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultat în urma etapei de evaluare si selecţie pentru obiectivul “REGENERARE 

URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER 

RÂFOV”, cod SMIS 124892 – 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. 

7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.64/25.03.2019 cu Anexa nr. 2  „Descrierea sumară a investiţiei şi a indicatorilor 

tehnico–economici aferenţi proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA 

MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” – 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 aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum şi a contribuţiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie pentru obiectivul “REGENERARE 

URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER 

PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190 – 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. 

9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2  - Descrierea sumară a investiţiei şi a indicatorilor 

tehnico – economici aferenţi proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA 

MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR 

ROSENTHAL” – 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. 

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

obiectivul de investiții „Grădinița cu program normal - str. Trestioarei nr. 27”, aprobați 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 610/20.12.2018, a proiectului, a cererii de finanțare 

și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă 

a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, cod SMIS 128123 – 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, 
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strategii şi prognoze. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții integrate și 

complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul 

Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, 

POCA/661/2/1/SMIS 136182 (CP 13/2019) și a cheltuielilor legate de acest proiect – 

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. 

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

obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică Şcoala Gimnazială George Coşbuc” 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/2017 precum si aprobarea proiectului si 

a cheltuielilor legate de proiect – 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. 

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

obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul 

Mucenic Mina” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.347/2017 precum si 

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect – 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2017 precum și aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect – 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. 

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

obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. 

Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.349/2017 – 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, 
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strategii şi prognoze. 

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

obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică – Colegiul National Al. I. Cuza” aprobați 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2017 precum și aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect – 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. 

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

obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr.23” 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2017 precum și aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect – 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - 

Bloc 8 B, Str. 8 Martie nr. 1A” aprobaţi prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 

52/26.02.2018  – 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - 

Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.53/26.02.2018 – 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - 

Bloc 8C2, Bd. Republicii nr. 183” aprobați prin Hotărârea Consililui Local 

nr.54/26.02.2018  – 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
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obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 2 - 

Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.55/26.02.2018 - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 2 - 

Bloc 10D, Str. Sinăii Nr. 1”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/26.02.2018  

- 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - 

Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.56/26.02.2018  - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3 - 

Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.58/26.02.2018 - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3 -

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.59/26.02.2018 - 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot1 - 

Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.60/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 
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- Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, 

strategii şi prognoze. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - 

Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”,  aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.61/26.02.2018 - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - 

Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.62/26.02.2018 - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - 

Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.63/26.02.2018 - 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 -  

Bloc 28 E, str. Colinii, nr. 2”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/26.02.2018 

- 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. 

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

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - 

Bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.64/26.02.2018 - 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. 


