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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. 1476 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 29 iunie 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 29 iunie 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, 23 iunie 2020, în două exemplare originale. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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Anexa la Dispoziția nr. 1476/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 05 mai 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 08 mai 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 mai 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 19 mai 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 mai 2020. 

6. Întrebări şi interpelări.  

7. 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 – Doamna ALDEA NICULINA – 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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 

2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al 

Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de primar Adrian-Florin 

Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu 

Simion, Gheorghe Andrei şi 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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10.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești 

pe anul 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv 

încasate și cheltuielile înregistrate de Societatea de Transport Călători Express S.A. 

Ploiești pentru transportul de persoane, urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 

2019, pentru perioada 01.01.2019 – 31.01.2019 – 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2020 – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert 

Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a 

Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România – 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. 

14.  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) și executarea lucrărilor de 

marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările 

condominiale 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. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de 

Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare – 

inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Constantin-Gabriel Minea.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 
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studii, strategii şi prognoze. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești – inițiat de consilierii Marilena 

Stanciu și Constantin-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 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 modificarea prin act adițional a contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a 

domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 – 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. 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a Contractului 

de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului 

de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la 

data de 14.06.2000 – inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.  

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

Ploiești – Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor 

financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru persoanele care au în întreținere 

copii de vârstă preșcolară  - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

20.  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 Cristian Mihai Ganea și George Pană. 

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

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

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi contractuale 

de execuţie şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 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 
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Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 

a două posturi vacante de funcție publică de conducere din cadrul 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.  

23. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei 

imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii de 

învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr. 35 – 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. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru 

locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C – inițiat 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 – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

25.  Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii  datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Ştefan Dănescu, 

Marilena Stanciu, Robert-Ionuţ Vîscan, Sanda Dragulea, Marius 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. 

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

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

cotei indivize din terenul situat sub construcție aferent acestuia – 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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27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în 

suprafață de 152m
2 

situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 147, număr cadastral 

145595, Carte Funciară 145595 – 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.  

28.  Proiect de hotărâre privind trecerea terenului cu numărul cadastral 145879, 

T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în 

domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Staţia de tratare 

mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti, din cadrul proiectului “Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova” – inițiat de consilierii Dănescu 

Ştefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuţ, Dragulea Sanda, 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.  

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor 

aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 

1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860 – 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. 

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor 

aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție  a proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 

Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861 – 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești și a Regulamentului de 

funcționare a acesteia – inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Sălceanu 

Claudia Oana, Vîscan Robert Ionuț, Bolocan Iulian, Dănescu Ștefan, George Sorin 
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Niculae Botez, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Bolocan Iulian. 

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. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE INDUSTRIALĂ CONFORM UTR S9-Ip ÎN 

FUNCȚIUNI COMERCIALE ȘI SERVICII –IS, ZONĂ MIXTĂ –M ȘI FUNCȚIUNI 

EDILITARE –TE, PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, LOCUIRE ȘI 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ȘI CONSTRUIRE ZONE 

TEHNICE, AMENAJARE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI 

ȘI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PLATFORME, 

ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, BRANȘAMENTE 

UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ), 

ORGANIZARE DE ȘANTIER,  AMENAJARE ACCESE (ACCESE DIN STRĂZILE 

EXISTENTE, RACORDARE LA PASAJUL RUTIER EXISTENT, 

RAMPE/PASARELE )” P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești – inițiat de 

primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Robert Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan 

Dănescu și Marius Mateescu. 

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. 

33.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – 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. 

34.  Diverse. 

- Informare privind raportul de activitate pe anul 2019 al S.C. Ploiești Industrial 

Parc S.A.; 

- Informare asupra Raportului privind evaluarea performanțelor Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2019; 

 

  

 


