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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. 826  

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 20 februarie 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 20 februarie 2020, începând cu ora 1400, 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, 19 februarie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                         Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 826/2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 și estimări pe 

anii 2021-2023 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş 

Alexandru, Claudia Oana Sălceanu,  Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia 

Staicu. 

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 aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și 

estimări pentru anii 2021-2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – 

inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana 

Sălceanu,  Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului 

Ploieşti – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, 

Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-

2023 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia 

Oana Sălceanu,  Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023 – inițiat 

de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana 

Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 
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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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de 

viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana 

Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a 

municipiului Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 – inițiat de primar 

Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu,  

Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 și estimări pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – 

inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana 

Sălceanu,  Gheorghe Andrei și Gheorghe Sîrbu Simion. 

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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 şi estimări 2021-2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Ploieşti – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre, de viceprimar George Pană și 

de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe 

Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 si 

estimări pentru anii 2021 – 2023 al Serviciului Public Finanţe Locale  Ploieşti – inițiat de 

primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu,  

Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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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11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 – inițiat de 

primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu,  

Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 – 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului  de cheltuieli, având ca sursă 

de finanţare bugetul local şi al bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al Centrului Creșă  Ploieşti  pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 – inițiat de 

primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, 

Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea  bugetelor de cheltuieli având ca sursă de 

finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și 

confesional acreditat pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 – inițiat de primar 

Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, 

Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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 aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești pe 

anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de 

consilierii Paul Palaş Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe 

Sîrbu Simion și Zoia Staicu. 

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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent în 
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Serviciul Inventariere şi Evidenţă Bunuri din Direcţia Gestiune Patrimoniu 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 cetăţenesti, petiţii şi 

reclamaţii. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea 

organizǎrii concursului pentru ocuparea posturilor de conducǎtori ai instituţiilor  şi 

serviciilor publice de interes local din municipiului Ploieşti – 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. 

 

 

 

 

 


