
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 758  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 25 februarie 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 25 februarie 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 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, 19 februarie 2021, în două exemplare originale. 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                               p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      

 

 

 



     Anexă la Dispoziția nr. 758/19.02.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 15 ianuarie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 ianuarie 2021. 

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local 

nr.453/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 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. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale 

Căminului de bătrâni pentru anul 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. 5 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de 

persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și 

completările ulterioare– 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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de lucru pentru  înhumarea 

beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici  venituri – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.220/2017 

privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al municipiului Ploiești, a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploieşti – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Radu-Alexandru Simionescu, Georgeta-

Simona Popescu, Cristina Toma-Cochinescu, Valentin-Răzvan Săbău, Constantin 

Nemeș și Anca-Adina Popa. 



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

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

9.  Proiect de hotărâre privind numirea candidaților pentru ocuparea celor 

două posturi vacante de membru 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului 

provizoriu numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești 

nr.408/26.11.2020 în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 3 posturi vacante din 

cadrul 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 3 (trei) posturi 

vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării structurii 

organizatorice a 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 şi 

libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular 

acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 

2021-2022 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

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

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări 

de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare 

pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror 

copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2021 – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială.  

16.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale – inițiat de consilierii Cristina Toma-

Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, 

Cristian–Mihai Ganea. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

17.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilelor situate în Ploiești, str. Libertății 

nr. 3, bl. 31B și bl. 31C – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru 

Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma 

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. 

18.  Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – inițiat de 

consilierii Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina 

Popa, Magdalena Trofin, Cristian–Mihai Ganea. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

19.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – inițiat de 

consilierii Cristina Toma - Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca - 

Adina Popa, Magdalena Trofin și Cristian – Mihai Ganea. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 



20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a 

Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosinţă gratuită 

către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, a imobilului 

proprietatea Municipiului Ploieşti situat în str. Ştefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8 – 

inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii  datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu, Răzvan Toma Stănciulescu și Robert Ionuţ 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T15, ap. 7, Carte funciară nr. 136729-C1-U17, nr. cadastral 136726-C1-

U17, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

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

Răzvan-Toma 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, 

bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 1, Carte funciară nr. 135690-C1-U5, nr. cadastral 

135690-C1-U5, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii 

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

Costel Andreescu, Răzvan-Toma 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. 

24.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, 

nr.97, bl. 86, ap. 3, Carte funciară nr. 136944-C1-U3, nr. cadastral 136944-C1-U3, 

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



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

Răzvan-Toma 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu 

altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale și/sau desfășurarea unor 

activități conexe actului medical – 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren 

de 768 m.p., Carte Funciară 144128, număr cadastral 144128, precum și a suprafeței 

de teren de 769 m.p., Carte Funciară 144129, număr cadastral 144129, situate în 

Ploiești, str. Drăgănești, nr. 79 către cei 8 beneficiari de locuințe construite prin 

intermediul Asociației Habitat for Humanity România – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu, Răzvan-Toma 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. 

27.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între 

Municipiul Ploiești și Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) pentru folosința 

spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul 

Independenței, nr. 21, corp C11 – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae 

Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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 încheierea unui contract de închiriere între 

Municipiul Ploiești și Partidul PRO România – Filiala Prahova pentru folosința 

spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Ștefan 

Greceanu bloc J5, ap. 3 - inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae 

Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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 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 și Bogdan 

Lupu.  

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 prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr. 494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat 

în Ploiești, strada Podul Înalt nr. 6, bloc 4B, ap. 3 - inițiat de consilierii Gheorghe 

Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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 modificarea comisiei care să analizeze și să 

propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, 

asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în 

patrimoniul Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-

Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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 completarea componenței comisiei de 

negociere constituită prin Hotărârea nr. 187/30.05.2018 a Consiliului Local al 

municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea 

unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. 

P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare – inițiat de consilierii 

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

Costel Andreescu, Răzvan-Toma 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Proiectare și execuție lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la 

incendiu la unitățile de învățământ: Colegiul Național ”I. L. Caragiale”, Liceul 

Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”, Școala Gimnazială 

”Rareș Vodă”, Școala Gimnazială ”I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnazială ”Sf. 

Vasile”, Grădinița cu program normal ”Crai Nou”, Grădinița cu program prelungit 

nr. 28” – 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. 



34.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea 

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” – aripa nord” aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 503/20.12.2017 – 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“ 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/20.12.2018 – 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, 

Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a 

Persoanelor“ aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 598/20.12.2018 – 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. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie «R.T.E. - Sală de 

educaţie fizică școlară la Școala Gimnazială „George Coșbuc”» - 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. 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Schimbare destinație teren (17221 mp) din zonă gospodărie comunală și zonă 

locuințe în zonă unități industriale și servicii pentru construire și dotare spațiu de 

producție nepoluant, construire și dotare clădiri birouri, amenajare incintă” Str. 

Narciselor nr. 5-7, Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de 

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

Horia-Nicolae Popovici, Costel Andreescu, Bogdan Lupu și Răzvan-Toma 

Stănciulescu. 

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

Ploiești - Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea 

Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură. 



39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CP 

„Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă instituții și servicii 

cu funcțiuni complexe în zonă mixtă instituții și servicii/locuințe colective și 

modificare indicatori urbanistici, aliniament și aliniere”, municipiul Ploiești, str. 

Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de 

consilierii Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, 

Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Costel 

Andreescu. 

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

Ploiești - Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea 

Lucrărilor Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură. 

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Actualizare Plan Urbanistic Zonal Parc Industrial Ploiești” Șos. Ploiești – 

Târgoviște (DN 72), KM 8, jud. Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 

și de consilierii Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae 

Popovici, Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și 

Costel Andreescu. 

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

Ploiești - Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice, Circulaţie Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură. 

41.  Diverse. 

 

 

 

  


