
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 
 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1553 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 14 mai 2021 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificată și completată; 
în temeiul art. 134 alin. (4) 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 14 mai 2021, începând cu ora 1200, 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 proiectului 

de hotărâre 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, 13 mai 2021, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR, p. SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

DIRECTOR EXECUTIV 



    Anexa la Dispoziția nr.  1553/13.05.2021 

 

1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de reziliere a Acordului-cadru 

nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești și a contractului 

subsecvent nr. 10257/29.04.2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești – Comisia de utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului și Comisiei 

nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru activitățile de curățenie 

căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect 

delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploiești – inițiat de 

consilierii Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion și 

Anca Agapie. 

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

Ploiești – Comisia de utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului. 

3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să 

voteze cu privire la rezilierea “Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale 

în zonele: 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea D oftanei” încheiat de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu 

S.C. Rosal Grup S.A., ca urmare a solicitării formulată de comuna Blejoi – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului și comisia și Comisiei nr. 

7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 322/2020 privind 

aprobarea Decontului anual pentru calculul compensației aferent anului 2019 însoțit de 

raportul de audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești 

nr.21980/04.11.2019 – 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.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în 

Municipiul Ploiești, Județul Prahova” – inițiat de consilierii Cristina Toma-Cochinescu, 

Mihai Tonsciuc, Răzvan-Toma Stănciulescu, Magdalena Trofin, Anca-Adina Popa, 

Răzvan Enescu și Costel Andreescu. 

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. 


