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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. 1337 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 28 mai 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 28 mai 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, 22 mai 2020, în două exemplare originale. 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                           SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1337/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 29 aprilie 2020. 

2. Întrebări şi interpelări.  

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

Spitalului  Municipal Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de 

consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia 

Oana Sălceanu 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Pană 

George.  

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 conturilor anuale de execuție pe anul 

2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii și a  bugetului creditelor interne – 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe anii 2021-2022 – 

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 referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 

384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii 

beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii – inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Marcian 

Cosma, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Vlad Frusina. 
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Transmis spre avizare Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului și 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 acordarea unui mandat special reprezentanților 

Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la 

Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în vederea exercitării 

dreptului de asociat în cadrul Adunării Generale a Asociaților – 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic 2020-2022  al 

Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local 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 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. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a 

candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul 

Consiliului de administraţie 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru 

aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice 

locale pentru anul 2020 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.63/2010, actualizată – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 
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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 învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport 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 transformării a şase funcţii de execuţie 

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. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei 

Parcului Memorial ,,Constantin Stere” 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 Regulamentului de Organizare și 

Funcționare  al Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului 

Local 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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii ale Spitalului 

Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei a 

unei părti din imobilul - clădire în care funcţionează Școala Gimnazială nr.13 din str. 

Dimitrie Bolintineanu nr.32 – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea. 

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

Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 
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18.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1115 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Rahovei, nr. 32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti  nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – inițiat de consilierii 

Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ Vîscan, Sanda Dragulea, Marius 

Nicolae Mateescu, Sorin Vӑduva şi 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. 

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

Municipiul Ploieşti şi doamna Furtos Mihaela – inițiat 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. 

20. Proiect de hotărâre de modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în 

suprafaţă de 406 m
2
 situat în Ploieşti, str. Rareș Voda nr. 13 – inițiat de consilierii Ştefan 

Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuţ Vîscan, Marius Nicolae 

Mateescu, Sorin Văduva şi 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. 

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

Municipiul Ploieşti şi domnul Neagu Vasile și doamna Neagu Stanca – inițiat de 

consilierii Ştefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuţ Vîscan, 

Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva şi 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 24,71 m
2
, cotă

 

indiviză din terenul de 464 m
2
, aferent spațiului vândut, situat în Ploieşti, str. Unirii, nr. 

4, bl. Tolstoi – inițiat de consilierii Ştefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, 

Robert Ionuţ Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva şi 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul privat al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Sanda 

Dragulea, Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ Vîscan şi 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. 

24.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 

248 m
2
, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B – inițiat de consilierii Ştefan Dănescu, 

Marilena Stanciu, Robert Ionuţ Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae 

Mateescu şi 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Procedurii 

privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică 

amenajate în Municipiul Ploiești – inițiat de 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. 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Apa Nova Ploieşti 

S.R.L. a două suprafeţe de teren situate in Ploieşti, str. Rudului, nr.203-205 – inițiat de 

consilierii Ştefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ Vîscan, Sanda Dragulea, 

Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva şi 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. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 

Municipiului Ploieşti a unui imobil teren în vederea transmiterii acestuia către Consiliul 

Județean Prahova – inițiat de consilierii Ştefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ 

Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva şi 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. 

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici, faza 

studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţie „REŢEA DE CANALIZARE  

PLAJĂ” – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea. 

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

studii, strategii şi prognoze. 

29.  Diverse. 

- Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav, pe semestrul II al anului 2019. 

 

 


