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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. 1107 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 31 martie 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 31 martie 2020, începând cu ora 12
00

, 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, 25 martie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                           SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1107/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 22 ianuarie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 13 februarie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 18 februarie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 20 februarie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 27 februarie 2020. 

6. Întrebări şi interpelări.  

7. Proiect de hotărâre privind decernarea titlului de Cetățean de Onoare al 

municipiului Ploiești sportivului Ilincă Costin Nicolae – inițiat 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 învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 şi estimări pentru anii 2021 – 2022 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. – inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru și 

Sorin Văduva.  

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 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. 

11.  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 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 referitor 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 și 

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

Cosma, Florina-Alina Sorescu, Florin-Lucian Sicoie și Vlad Frusina. 

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. 

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.65/2020 

privind modificarea și completarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, 

organizare și funcționare, a locurilor de parcare,  în parcările de reședință și de domiciliu 

din municipiul PLOIEȘTI aprobat prin Hotărârea de  Consiliu Local nr. 521/2019 – 

inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel Minea. 

Transmis spre avizare 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 modificarea nivelului indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul 

de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii 

Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 

nr. 42/20.02.2020 – 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 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 numirea a doi administratori provizorii în cadrul 

Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești – inițiat de 

primar Adrian-Florin Dobre. 
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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 demararea procedurii de reînnoire a mandatului 

pentru doi dintre membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local 

al Municipiului Ploiești în calitate de membru al Consiliului Director al Fundaţiei 

„CONSTANTIN STERE” – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. 

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

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

18.  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. 

19.  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual de execuție din 

cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, într-unul de nivel 

imediat superior – 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din cadrul 

Teatrului „Toma Caragiu” 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. 
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21.  Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi de natură contractuală din 

cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de 

Pediatrie 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice 

Ploieşti – inițiat de consilierul Marcian Cosma.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din 

Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020-2021 – inițiat de 

consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei 

Dinu și Sorin Văduva.  

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

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

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

unor părţi aferente imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi de 

învăţământ situate în municipiul Ploieşti – inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa 

Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva. 
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Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

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

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a 

fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar 

din Municipiul Ploieşti – inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina 

Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.  

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

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

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti 

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. 5 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

29.  Proiect de hotărâre privind amplasarea construcţiei «Laborator Radioterapie 

cu Energii Înalte» la Spital Municipal Ploieşti – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. 

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

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

30.  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. 

31.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – 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. 

32.  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. 

33.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 
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81,86 m
2 

indiviz din 424 m
2
 situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 

125859, Carte Funciară 125859 – inițiat de consilierii Dănescu Ştefan, Stanciu Marilena, 

Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuţ, Mateescu Marius, Văduva Sorin şi 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. 

34.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 

768 m.p., Carte Funciară 144128, număr cadastral 144128, precum și a suprafeței de 

teren de 769 m.p., Carte Funciară 144129, număr cadastral 144129, situate în Ploiești, 

str. Drăgănești nr. 79 către cei 8 beneficiari de locuințe construite prin intermediul 

Asociaţiei Habitat for Humanity România – inițiat de consilierii Dănescu Ştefan, Stanciu 

Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuţ, Mateescu Marius Nicolae, Văduva 

Sorin şi 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str Ana Ipătescu nr. 3 – 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str Maramureș nr. 9 – 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. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranţă depozit deşeuri Teleajen” – 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. 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
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imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective” Ploiești, str. Văleni nr. 144 – 

inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Ștefan 

Dănescu, Iulian Bolocan și Sorin Văduva. 

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. 

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Majorare 

indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru construcție spațiu comercial” strada 

Grădinari nr. 42, Ploiești – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii 

Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu și Sorin Văduva. 

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. 

40.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă – 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. 

41.  Diverse. 

- Adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova înregistrată la municipiul 

Ploiești cu nr. 4668/09.03.2020. 

- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Ploieşti pentru semestrul al II-lea al anului 2019. 

 


