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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. 1608 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 30 iulie 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 30 iulie 2020, începând cu ora 12
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, 24 iulie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1608 /2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 05 iunie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 12 iunie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 23 iunie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 29 iunie 2020. 

5. Întrebări şi interpelări.  

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă 

bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în 

situaţie de extremă dificultate – Domnul NUTA BOGDAN – inițiat de consilierii Robert 

Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, 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 – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2020 – 2021 a 

pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” – inițiat de primar Adrian Florin 

Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei 

Dinu și Florina Alina Sorescu. 

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane 

fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență – 

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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 al SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR Ploieşti  - inițiat de viceprimar George Pană şi de consilierii Paul 
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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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – inițiat de primar 

Adrian Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul 

Palaş-Alexandru, 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 

– 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. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Liceului Tehnologic 

Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti – inițiat de primar 

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

Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia.  

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 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 Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia 

Oana Sălceanu și Zoia Staicu.  

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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de consilierii Palaș-

Alexandru Paul și Văduva Sorin.  

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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea ART. 3 Termene, Rambursare şi 

Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, 

încheiat cu CEC BANK S.A – 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. 

18. 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. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în 

valoare de  13.341.568,90 lei. – 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  

Ploiești pe anul 2020 și estimări 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a 

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia „Orașe Energie România” – inițiat de primar 
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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. 

22.  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru activităţile de curățenie 

căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect 

delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti – inițiat de 

consilierii Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma și Alina Sorescu. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului  

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor 

rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2020 – 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 aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei 

Internaționale de Sculptură Monumentală Tratatul de Pace de la Trianon – 100, Ploieşti 

2020 – inițiat de viceprimarii George Pană și 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. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești – inițiat de consilierii Marilena  

Stanciu şi Gabriel Constantin Minea. 

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. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire și 

eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a 

autorizațiilor de dispecerat  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 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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27.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de 

persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 – inițiat de consilierii  Sîrbu-Simion 

Gheorghe, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Grigore 

Constantin, Băzăvan Larisa, Răcășean Florica și Sicoie Florin Lucian. 

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 aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Primăriei Municipiului Ploiești – 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. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, 

organigramei şi statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare 

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. 

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – inițiat de 

viceprimar George Pană. 

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. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, 

organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti – inițiat de 

viceprimar Cristian Mihai Ganea. 

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport, 

Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și 
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Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Clubului  Sportiv 

Municipal  Ploieşti – inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea. 

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport, 

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. 

33.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea  transformării gradului profesional a opt 

funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a 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. 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de 

posturi stabilit în urma modificării 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – inițiat de 

consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda 

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

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

36.  Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al 

municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 

urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea 

acesteia conform prevederilor legale – inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, 

Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, 

Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului 
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Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciului public de întreținere, administrare şi exploatare a piețelor 

agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor 

Centrale nr. 14432/06.07.2009 – inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia 

Staicu, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Gheorghe Popa, Florin Sicoie, Vlad Frusina, 

Valentin Marcu, Florica Răcășean și Constantin Grigore. 

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. 

38.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1230 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Victoraș, nr.8, bl.18I, scara A, ap.9) 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” cu modificările și completările ulterioare – inițiat de viceprimar George Pană. 

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. 

39.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația 

de locuință situat în Ploiești, str. Victoraș nr. 8, bl. 18I, sc. A, apartament 9, precum și a 

cotei indivize din terenul situat sub construcție aferent acestuia – 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. 

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul 

Ploiești şi domnul Mociorniţă Georgel – inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena 

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

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. 

41.  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 
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Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, 

turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale. 

42.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare – 

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

Dragulea, Sorin Văduva și Hodorog Bogdan.  

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. 

43.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 219/2010 modificată – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai 

Ganea.  

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, 

culte, tineret şi sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – 

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

şi reclamaţii. 

44. Diverse. 

 - Informare privind Raportul anual nr. 75/30.06.2020 privind activitatea 

întreprinderilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru 

anul 2019. 

  

 


