
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 2428 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 25 noiembrie 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 noiembrie 2021, începând cu ora 1500, 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 noiembrie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

      



 

     Anexă la Dispoziția nr. 2428/19.11.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 15 octombrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 octombrie 2021. 

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 

Municipiului Ploiești domnului Mihai Vasile – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici, viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Georgeta-Simona Popescu,  

Aurelian-Dumitru Tudor, Radu-Alexandru Simionescu, Nicolae-Vlad Frusina, 

Valentin-Răzvan Sabău, Horia-Nicolae Popovici, Valentin Marcu, Gheorghe Sîrbu-

Simion, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan și Dragoș-Alexandru 

Măchițescu.  

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

Ploiești - Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și 

Sport. 

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

Serviciului Public Finanţe Locale 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.  

6. 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 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 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel 

Nicodim 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. 

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

cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti pe 

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. 

9. 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. 

10.  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. 

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției 

Locale a municipiului Ploiești 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 7 lit. ”a” și lit. ”b” 

și art. 8 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/23.06.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Poliției 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 „Planului Strategic Instituțional 2020-

2024”, elaborat în cadrul proiectului: „Soluții informatice integrate pentru optimizarea 

activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor 

publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului 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. 

14.  Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru înființarea, 

organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și 



privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr 263 din 26.07.2013, cu modificările și completările ulterioare 

– inițiat de consilierul Cristian-Mihai Ganea.  

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 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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi,  

organigramei și statului de funcţii ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – 

inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.  

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. 

18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate – inițiat de consilierii 

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

Mihai Ganea, Alexandru Dragoș Măchițescu și Cristian Ionel Ionescu. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială.  

19.  Proiect de hotărâre referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.419/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2021 privind 

aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a 

unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, 

propuse să funcţioneze în anul şcolar 2021 – 2022 – 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor  

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I” S.A., a 

amplasamentului situat în Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr.2B, județul Prahova şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții «Proiect  Tip - 

Construire cresă mică în Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr.2B, județul Prahova» - 

inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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 includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de 

Pediatrie Ploiești a părții din imobilul Turn Halele Centrale, situat în Ploiești, str. Emil 

Zola nr.8, ce a făcut obiectul Hotărârii nr.189/26.05.2021 a Consiliului Local al 

municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și 

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. 

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 336/22.09.2020 a 

Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la 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 și 

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. 

24.  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. 

25.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Rapsodiei, nr. 2, bloc 144, adiacent 

apartamentului nr. 3 din blocul 144, sc. A, parter – 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Str. Anotimpului, nr. 10, bloc 57 adiacent 

apartamentului nr. 64 din blocul 57, scara D, parter – 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. 

27.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului 

Apărării Naționale București- Unitatea Militară 02547 București a unei locuințe 

proprietatea privată a municipiului Ploiești – 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. 

28.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere, a unei 

locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești – 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. 

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 466 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu, Nr.42) 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, 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. 



30.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii «Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la clădirea 

Colegiului Naţional ,,Ion Luca Caragiale”» aprobați prin Hotãrârea Consiliului  Local 

nr.2/15.01.2021 – 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. 

31.  Diverse. 

- Informare referitoare la Raportul pe semestrul I 2021 privind activitatea de 

administrare a consiliilor de administrație din întreprinderile publice subordonate 

autorității publice tutelare locale – municipiul Ploiești. 

  


