
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1708 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 30 iunie 2021 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată și completată; 

în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și 

completată;  

   

 

D I S P U N E : 

 

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă 

ordinară în data de 30 iunie 2021, începând cu ora 15
00

, desfășurată prin mijloace 

electronice/prezență fizică 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 iunie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                               p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      

 



 

     Anexă la Dispoziția nr. 1708/24.06.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 04 mai 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 mai 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 21 mai 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 26 mai 2021. 

5. Întrebări și interpelări. 

6. Depunerea jurământului de către domnul Ștefan Alexandru, validat 

consilier local prin Încheierea finală de dezinvestire nr. 1075/04.06.2021 pronunțată 

de Judecătoria Ploiești.  

7. Depunerea jurământului de către domnul Ionescu Cristian-Ionel, validat 

consilier local prin Încheierea finală de dezinvestire nr. 1075/04.06.2021 pronunțată 

de Judecătoria Ploiești. 

8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, petiții și reclamații. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al 

municipiului Ploiești, profesorului universitar doctor Georgeta Mariana Filitti – inițiat 

de viceprimar Daniel Nicodim. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru energia 

termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de operatorul Veolia 

Energie Prahova SRL – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru 

Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion, Anca Agapie.  

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

Ploiești – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia 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. 

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

anul 2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar 

Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, 

Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie. 



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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2021 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel 

Nicodim și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Radu 

Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.  

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 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 modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.172/28 

mai 2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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 completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.306/2010 – inițiat de 

viceprimar Daniel Nicodim. 

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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, petiții și reclamații. 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari pentru anul 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. 160/26.05.2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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 și 

libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

16.  Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul 

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

de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, petiții și reclamații. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității 

publice tutelare pentru ocuparea posturilor de membru în cadrul Consiliului de 



Administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, petiții și reclamații. 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal  

Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.  

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 și 

libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

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

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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 și 

libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcţionare a Cantinei Sociale din cadrul Administraţiei Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti – inițiat de consilierii Iulian Bolocan,  Nicoleta Ștefan, Anca-

Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și Alexandru Dragoş 

Măchiţescu.  

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

Ploiești -Comisia pentru protecţie si asistenţă socială. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcţionare a Centrului social de urgenţă pentru persoane fără adăpost din cadrul 

Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de consilierii Iulian 

Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai 

Ganea și Alexandru Dragoş Măchiţescu.  

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

Ploiești -Comisia pentru protecţie si asistenţă socială. 

22.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Funcționare a Centrului de zi pentru copii preşcolari din cadrul Administraţiei 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și 

Alexandru Dragoş Măchiţescu. 

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

Ploiești -Comisia pentru protecţie si asistenţă socială. 



23.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate 

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii 

Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu și Costel Andreescu. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

24.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin 

Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel 

Andreescu și Robert-Ionuț Vîscan. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, 

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

25.  Diverse. 

- Informare privind Raportul  de activitate pe anul 2020 al S.C. Ploiești 

Industrial Parc S.A. 

- Informare asupra Raportului privind evaluarea performanțelor Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2020. 

 

 

 


