
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 
 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2015 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 13 septembrie 2021 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată; 
în temeiul art. 134 alin. (3) lit. b) 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 
extraordinară în data de 13 septembrie 2021, începând cu ora 1400, 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 din 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, 08 septembrie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 

 

 

 

 



 

 

Anexa la Dispoziția nr. 2015/08.09.2021 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – 

inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

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

1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, 

administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată 
aflate pe domeniul public şi privat al Municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 263/2013, modificat și completat prin 
Hotărârile  Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 120/2018 si nr. 358/2020 – 
inițiat de consilierii Georgeta-Simona Popescu și Costel Andreescu. 

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

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

cetățenești, petiții și reclamații. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – inițiat de primar 
Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, 
Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

Transmis spre avizare Comisiei 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 
Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, 
strategii şi prognoze. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al municipiului Ploiești 
pe anul 2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei 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 desemnarea persoanelor împuternicite să semneze 
contractele de credit și cele de garanții ce se vor încheia între CEC Bank și Municipiul 
Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 
Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, 
strategii şi prognoze. 

 

 


