
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1423 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 23 aprilie 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 23 aprilie 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 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, 16 aprilie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                               p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      

 

 



 

 

     Anexă la Dispoziția nr. 1423/16.04.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 26 martie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 30 martie 2021. 

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2021 și 

estimări 2022-2024 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici, de viceprimar 

Magdalena Trofin și de consilierii Paul Palaș 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. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei 

Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 – 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 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 – 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 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 – 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 nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 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 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 bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Teatrului „Toma Caragiu”  Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 – 2024 

– 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 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Filarmonicii ,,Paul Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2021 și estimări pentru anii 

2022-2024 – 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 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul  2021 și estimări pe anii 

2022-2024 – 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 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti și estimări pentru anii 2022-2024 – 

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 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 aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și 

estimări pentru anii 2022-2024 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare 

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 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 bugetului de cheltuieli, având ca sursă 

de finanţare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 



– 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 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 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și 

estimări pentru anii 2022 – 2024 al Serviciului Public Finanţe Locale 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 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 aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru 

semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 – 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. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă 

de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului 

particular și confesional acreditat pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 – 

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. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului 

Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 – 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. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2021 a 

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România – 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. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului 

Ploieşti pe anul 2021 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și 

Energii Regenerabile” – 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. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru 

exercițiul financiar 2020 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – 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 nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce 

se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2021 și Calendarului Oficial al 

Alergărilor de Trap în anul 2021 – inițiat de consilier Alexandru-Dragoș Măchițescu. 

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport și 

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

publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

23.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului autorității publice 

tutelare pentru ocuparea postului vacant de administrator în cadrul Consiliului de 

administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice 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. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru 

aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice 

locale pentru anul 2021 conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.63/2010, actualizată – 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, Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport și 

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

publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, numărului 

maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, 



instituţie sub autoritatea Consiliului Local 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. 

26.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 

administrare a imobilelor de locuințe sociale situate în municipiul Ploiești, strada 

Libertății nr. 3 aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare 

Ploiești – inițiat de consilierii Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta 

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

Dragoș Măchițescu. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială și Comisiei nr. 7 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

27.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de închiriere 

încheiate între Municipiul Ploiești și Asociația Română de Luptă Împotriva Drogurilor 

– inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma 

Stănciulescu, 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. 

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

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

nr. 2, bl. T2, ap. 2, Carte funciară nr. 136691-C1-U26, nr. cadastral 136691-C1-U26, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

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

nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către 

titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian – 

Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

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

nr. 2, bl. T13, ap. 7, Carte funciară nr. 136731-C1-U7, nr. cadastral 136731-C1-U7, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

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

nr. 2, bl. T15, ap. 8, Carte funciară nr. 136726-C1-U18 nr. cadastral 136726-C1-U18, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

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

nr. 2, bl. T16, ap. 4, Carte funciară nr. 136726-C1-U23, nr. cadastral 136726-C1-U23, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

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

nr. 2, bl. T16, ap. 8, Carte funciară nr. 136726-C1-U27, nr. cadastral 136726-C1-U27, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 



34.  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. 7, carte funciară nr. 136944-C1-U7, nr. cadastral 136944-C1-U7, 

către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian 

– Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu, 

nr. 4, bl. 33U1, ap. 21, Carte funciară nr. 137156-C1-U24, nr. cadastral 137156-C1-

U24, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

Aurelian – Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, 

Toma – Răzvan Stănciulescu 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. 

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

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, 

bl. 30A, ap. 16, Carte funciară nr. 141393-C1-U16, nr. cadastral 141393-C1-U16, către 

titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian – 

Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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. 

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

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, 

bl. 30A, ap. 20, Carte funciară nr. 141393-C1-U20, nr. cadastral 141393-C1-U20, către 

titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian – 

Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – 

Răzvan Stănciulescu 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.  

38.  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, Răzvan-Toma Stănciulescu, 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.  

39.  Proiect de hotărâre privind novarea contractului de arendare 

nr.197222/26.08.2013, cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului S.C. 

INTER EXPO TURISM S.R.L. cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. – inițiat de 

consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina 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.  

40.  Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de 

comodat nr. 23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația 

Nevăzătorilor din România Filiala Prahova pentru extinderea spațiului în care își 

desfășoară activitatea și prelungirea duratei contractului – inițiat de consilierii 

Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu, 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.  

41.  Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de 

asociere nr. 4887/05.05.20214 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor 

Romcenter S.R.L. – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian – Dumitru Tudor, 

Nicolae – Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – Răzvan 

Stănciulescu 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.  

42.  Proiect de hotărâre cu privire la compensarea/restituirea către S.C. Hale și 

Piețe S.A. a sumei de 14.658 lei urmare emiterii de către Agenția Națională de 

Administrare Fiscală a Dispoziției Obligatorie nr. AIF2356/12.11.2020 – inițiat de 

consilierii Valentin Marcu, Aurelian – Dumitru Tudor, Nicolae – Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma – Răzvan Stănciulescu 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.  

43.  Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii  datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Valentin 



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

Andreescu, Toma – Răzvan Stănciulescu 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.  

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

45.  Diverse. 

 

 

 


