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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. 841 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 27 februarie 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 27 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, 21 februarie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                           SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 841/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2019. 

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

Municipiului Ploiești din data de 22 ianuarie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 30 ianuarie 2020. 

4. Întrebări şi interpelări.  

5. Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenţei dintre veniturile efectiv încasate 

şi cheltuielile înregistrate de T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 

31.12.2018 – 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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale 

Căminului de bătrâni pentru anul 2020 – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de 

consilierii Robert-Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel-Constantin 

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

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. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență social. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării de puieți forestieri (detaliat în 

Anexa nr.1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor 

legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – 

ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ 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 aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se 

desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2020 și Calendarul Oficial al Alergărilor 

de Trap în anul 2020 – inițiat de consilierul Sanda Dragulea. 

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

- Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și Comisiei 
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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 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea 

unor posturi vacante din cadrul Primăriei 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în 

asistent al unei funcții publice de execuție 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 transformarea gradului profesional din debutant în 

asistent, al unei funcții publice de execuție din cadrul  Serviciului Public Finanţe Locale 

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. 

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

trei posturi vacante de funcții contractuale din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” 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. 
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14.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice 

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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – 

Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii 

şi reclamaţii. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de 

interes local  pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru 

hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii 

beneficiază de măsura de protecţie specială, pentru anul 2020 – inițiat de primar Adrian-

Florin Dobre și de consilierii Robert-Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin-Gabriel 

Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia-Oana Sălceanu și Valentin Marcu. 

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

- Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență social. 

16.  Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru 

închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale – 

Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231 – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și 

de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, 

Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog. 

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. 

17.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu – 

inițiat de consilierii Ştefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ Vîscan, Sanda 

Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog. 

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 vânzarea terenului în suprafaţă construită de 61,56 

m2, cotă indiviză din 578 m2, aferent spațiului vândut, situat în Ploieşti, str. Cameliei, 

nr.27A – Complex Comercial Ideal – inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena 

Stanciu, Sanda Dragulea, Robert-Ionuț Vîscan, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva 

și Bogdan Hodorog. 

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. 
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19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Construire două imobile P+3+4R cu destinația de locuinte colective, alei pietonale și 

carosabile, spațiu parcare” Strada Cornățel nr.12 B, Ploiești – inițiat de primar Adrian-

Florin Dobre și de consilierii Iulian Bolocan, George Botez și Ștefan Dănescu. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 

- Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

20.  Diverse. 

- Decizii al Curții de Conturi a României, înregistrate la municipiul Ploiești 

sub numerele 2241/31.01.2020, 2713/07.02.2020, 2714/07.02.2020, 3039/13.02.2020 și 

3038/13.02.2020.  

 


