
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 22419 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 22 decembrie 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 22 decembrie 2021, începând cu ora 1430, 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 decembrie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 



      

     Anexă la Dispoziția nr. 22419/16.12.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 18 noiembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 25 noiembrie 2021. 

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2022 – 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. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al 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. 

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

anul 2021 al Grădiniţei Step By Step cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, 

Municipiul 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. 

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

anul 2021 a Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”, Municipiul 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. 

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

cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de consilierii Paul 

Palaș-Alexandru și Anca-Adina Popa. 

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 rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 

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. 

10.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei 

Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici 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. 

11.  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. 

12.  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 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 rectificarea bugetului de cheltuieli, având ca 

sursă de finanţare bugetul local al Centrului Creșă Ploieşti pe anul 2021 – 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 rectificării bugetului de cheltuieli pe 

anul 2021 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. 



15.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a 

impozitului pe teren pentru anul 2022, ca urmare a încadrării acestora în categoria 

imobilelor neîngrijite – 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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului 

Ploiești pe anul 2022 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diferențelor unitare de recuperat 

înregistrate în urma modificării, în perioada 01 martie 2019 – 31 iulie 2021, a prețului 

combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie 

Prahova S.R.L. – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, 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 pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția 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. 

18.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti 

să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” – 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 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate 

pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în 

concesiunea/administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2016 – inițiat de consilierii Georgeta Simona 

Popescu şi 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. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

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

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a 

membrilor consiliului pentru ocuparea a șapte posturi vacante de administrator în 



cadrul Consiliului de administraţie 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind numirea a șase administratori provizorii în 

cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești – 

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. 

22.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.219/2010, privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploiești S.A modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 – inițiat de 

consilierii Georgeta Simona Popescu şi 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – inițiat de consilierii Simona 

Georgeta Popescu 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. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a 

cinci funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al 

unui post de execuție din cadrul 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi modificarea 

normativului de personal ale Spitalului de Pediatrie 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. 

27.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 249/2021 privind repartizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de 

Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de 

învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti,                     

pentru anul școlar 2021-2022 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de 

consilierii Georgeta-Simona Popescu, Anca-Adina Popa, Valentin-Răzvan Săbău, 

Constantin Nemeș și Cristian–Ionel Ionescu.  

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

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

28.  Proiect de hotărâre privind extinderea activităţii Centrului Creşe Ploieşti în 

noi spaţii şi luarea unor măsuri în acest sens – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici. 

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

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

Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de buget 

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

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat 

nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adiţional nr.11 pentru imobilul din Ploieşti 

str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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

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

30.  Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun  

în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi 

transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – inițiat de 

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

Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi Alexandru Ştefan. 

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 prelungirea termenului unor contracte încheiate 

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



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

Alexandru Ștefan. 

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 aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în 

suprafaţă de 1.073 m2 situat în Ploieşti, str. Ion Luca Caragiale nr.13, număr cadastral 

123899, Carte Funciară 123899 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-

Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru 

Ștefan 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.356/27.09.2019, privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziţionării 

imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent 

Colegiului Naţional Pedagogic ,,Regina Maria” – inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

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

Alexandru Ştefan 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 aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în 

suprafaţă de 275,85 m2 situat în Ploieşti, str. Șirna, nr. 73 (fosta str. Ghighiului nr.2, 

locaţia G 73), număr cadastral 127044, Carte Funciară 127044 – inițiat de Valentin 

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

Andreescu, Alexandru Ștefan 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 modificarea poziţiei 841 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Democraţiei, Nr. 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” – inițiat 

de consilierii Valentin Marcu, Aurelian˗Dumitru Tudor, Nicolae˗Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Alexandru Ștefan. 

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 aprobarea „Planului Urbanistic de Detaliu -  

Construire locuință subsol parțial și parter, împrejmuire, branșamente și utilități”, 



mun. Ploiești, str. Roma nr. 33, jud. Prahova – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Georgeta – Simona Popescu, Radu – Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, 

Răzvan Enescu, Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - 

Modificare caracteristici parcelă construibilă, retrageri laterale și posterioară și 

schimbare destinație funcțională din zonă cu funcțiuni comerciale și zonă cu servicii 

în zonă mixtă locuințe colective și servicii pentru construire bloc locuințe S+P+3 E / 

S+P+3 E retras (cu păstrarea indicatorilor urbanistici POT și CUT)”, municipiul 

Ploiești, str. Veronica Micle nr.23, jud. Prahova – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Georgeta – Simona Popescu, Radu – Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, 

Răzvan Enescu, Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal – 

Construire imobil locuințe colective P+3+4 retras – prin schimbare destinație din zonă 

locuințe în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe colective (conform C.U. 

nr.1086/26.09.2019 și C.U. nr. 1478/30.12.2019)”, municipiul Ploiești, str. Tunari 

nr.1A, jud. Prahova – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta–Simona Popescu, 

Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu 

și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic de Detaliu – 

Construire locuință P + 2” strada Răzoare nr. 1 – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Georgeta–Simona Popescu, Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, 

Răzvan Enescu, Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 

„Schimbare destinație din zona industrială în zonă locuințe colective și locuințe 

individuale cu regim mixt de înălțime – pentru construire complex comercial și 

locuințe colective”, Bd. Republicii nr. 297, 297A, municipiul Ploiești – inițiat de 

consilierii Iulian Bolocan, Georgeta–Simona Popescu, Radu–Alexandru Simionescu, 

Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 



41. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal – 

schimbare parțială destinație teren, din zonă perdea de protecție în zonă industrială 

(unități industriale/depozitare) pentru realizarea obiectivului  <Modernizarea stației de 

tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, prin construire linie producere SRF, în 

vederea obținerii energiei din deșeuri>”, nr. cad. 145874, tarla 13, parcela CTD 194, 

județul Prahova - inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta–Simona Popescu, 

Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu 

și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic de Detaliu -

ridicare restricţie de construire pentru amplasare spălătorie auto automatizată (self 

service)”, str. Ștrandului nr. 45 A (nr. cadastral 147384, Tarla 8, parcelele A 98/4, A 

98/5), municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta–Simona 

Popescu, Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, 

Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan. 

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

Ploiești - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

43.  Diverse. 


