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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. 1129 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 07 aprilie 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. 134 alin. (4) 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 

extraordinară în data 07 aprilie 2020, începând cu ora 1500, 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, 07 aprilie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                         Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1129/2020 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” 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. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiesti 

pe anul 2020 – 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. 

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

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 – 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. 

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

Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020 – 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 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. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cheltuielilor neeligibile ale 

Municipiului Ploieşti în vederea achiziţionării de troleibuze cu lungimea de 12 m (Lot 1 

Ploieşti-20 de troleibuze), în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public 

– troleibuze”, în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

– 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. 

 


