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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. 1838 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în data de 31 august 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 august 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, 25 august 2020, în două exemplare originale. 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ 

   PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL,   

   Adrian Florin DOBRE                                       Ioana-Geanina SERBINOV 
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              Anexa la Dispoziția nr. 1838/2020 

  

 

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

Municipiului Ploiești din data de 16 iulie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 30 iulie 2020. 

3. Întrebări şi interpelări.  

4. 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. 

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

anul 2020 al  Teatrului ,,Toma Caragiu”  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. 

6. 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. 

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

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

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

Oana Sălceanu şi 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. 

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

cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 

2020 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş Alexandru, 

Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu 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. 

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

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia „Orașe Energie 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a 

profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a 

matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare a candidaților 

înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de 

Administraţie la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 232/29.06.2020 privind aprobarea efecturării procedurii de 

evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante  de 

membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. 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 profilului consiliului de administratie, a 

profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a 

matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru 

ocuparea a două posturi de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia 
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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. 

13.  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.251/05.08.2020 – 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. 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie 

termică produsă în mod centralizat în sistem producție–transport-distribuție pentru 

Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. 

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

Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului 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 Raportului de audit financiar conform 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de transport 

local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 2180/04.11.2019 – 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. 

16. 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a patru funcții publice de 

execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de 

viceprimar Cristian-Mihai Ganea. 
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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. 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local 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. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea 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. 

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

imobilului situat în Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 45 – 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 

nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea 

activităţii de învăţământ preşcolar a Gradiniţei cu program prelungit nr. 35 – inițiat de 

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

Dinu și Sorin Văduva. 



6 

 

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

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

23.  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, Nicoleta 

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

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

24.  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. 

25.  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 

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

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

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

Năforniță, 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. 

27.  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. 

28.  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 
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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. 

29. 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. 

30.  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. 

31.  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. 

32.  Proiect de hotărâre privind  însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite pentru 

spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – inițiat de consilierii Robert Ionuț–Vîscan,  

Constantin–Gabriel Minea, Alina–Florina Sorescu, Marilena Stanciu și Sorin Văduva. 

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 vânzarea prin licitație a imobilului – teren în 

suprafață de 84 m
2
, situat în Ploiești, str. Luca Arbore nr. 10 A ce aparține domeniului 

privat al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, 

Robert Ionuţ Vîscan, Nicoleta Năforniță, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și 

Bogdan Hodorog. 
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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 adoptarea măsurilor necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate 

închirierii, în municipiul Ploiești – inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena 

Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Nicoleta Năforniță, 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1176 și a poziţiei 958 

(referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) 

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, Nicoleta Năforniţă, 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, 

bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 3, Carte funciară nr. 135690-C1-U41, nr. cadastral 135690-

C1-U41, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu 

Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniţă Nicoleta, 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. 

37.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 

97, bl. 86, ap. 25, Carte funciară nr. 136944-C1-U25, nr. cadastral 136944-C1-U25, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu 

Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 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. 
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38.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T7, ap. 7, Carte funciară nr. 136732-C1-U15, nr. cadastral 136732-C1-U15, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu 

Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 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. 

39.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, 

bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 6, Carte funciară nr. 135690-C1-U8, nr. cadastral 135690-

C1-U8, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, 

Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 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. 

40.  Proiect de hotărâre  privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 

95, bl. 85, ap. 4, Carte funciară nr. 136925-C1-U5, nr. cadastral 136925-C1-U5, către 

titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu 

Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, 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. 

41.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 

95, bl. 85,  ap. 19, carte funciară nr. 136925-C1-U20, nr. cadastral 136925-C1-U20, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu 

Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniţă Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva 

Sorin, 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. 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare 

destinație teren în <zonă mixtă: locuințe colective înalte/instituții și servicii> și 

atribuire indicatori urbanistici” strada Sondelor nr.62 A, Ploiești – inițiat de primar 
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Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan 

Dănescu, Sorin Văduva și Claudia Sălceanu. 

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

Ploiești - Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură. 

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Lotizare și 

reglementări urbanistice pentru zonă locuințe individuale și locuințe colective” Ploiești, 

T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 

145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 

145521, 145102 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț 

Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu, Sorin Văduva și Claudia Oana Sălceanu. 

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

Ploiești - Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură. 

44. Diverse. 

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

întreprinderilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru 

anul 2019. 

 - Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav, pe semestrul I al anului 2020. 

 


