
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1837  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 29 iulie 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 29 iulie 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, 22 iulie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

      

 



 

     Anexă la Dispoziția nr. 1837/22.07.2021 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă – 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. 

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

Municipiului Ploiești din data de 07 iunie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 11 iunie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 17 iunie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 30 iunie 2021. 

6. Întrebări și interpelări. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021 – 2022 a 

pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” – 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 și 

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 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. 

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

cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” 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. 

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

anul  2021 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2022-2023 

– 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

și de consilierii Paul Palaş 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. 

12.  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. 

13.  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 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 avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare 

– inițiat de consilierii George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Popa, Nicoleta Ștefan, 

Mihai Tonsciuc și Aurelian -  Dumitru Tudor.  

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

Ploiești – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a costului mediu lunar 

de întreţinere în anul 2021 pentru copiii înscriși la Centrul Creșă Ploiești – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul-Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu 

Simion, Alexandru-Radu 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 Ghidului Solicitantului privind 

regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes local și a Metodologiei Generale pentru atribuirea contractelor de 

finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Ploieşti, alocate pentru 



activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 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. 

17.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.403/2020 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 

Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2020-2021, modificată – 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. 

18.  Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ 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. 

19.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.101/2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Ploiești  în Consiliul 

Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești – 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 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.409/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., modificată – 

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 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.167/26.05.2021 privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de 

Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului 

de canalizare în Municipiului Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L 

la data de 14.06.2000 – inițiat de consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Gheorghe 

Popa, Nicoleta Ștefan, Mihai Tonsciuc și Aurelian – Dumitru Tudor. 

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

Ploiești – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului. 



22.  Proiect de hotărâre privind interzicerea parcării autoutilitarelor (autovehicul 

transport marfa), inclusiv vehiculele care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în 

parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici.  

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. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de 

utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în 

regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploieşti – inițiat de consilierul 

Mihai Tonsciuc.  

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 aprobarea declanșării procedurii de selecţie a 

membrilor consiliului pentru ocuparea unui post vacant 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, a 

organigramei, a statului de funcții și modificarea normativului de personal ale 

Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local 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 

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

organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcționare ale 

Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti – 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 

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 privind transformarea gradului profesional al unor 

posturi vacante de asistenți medicali din cadrul Administrației Serviciilor Sociale 

Comunitare 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. 

28.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei 

imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii de 

învăţământ preşcolar a Gradiniţei cu program prelungit nr. 35 – 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. 

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat 

încheiat între Municipiul Ploiești, Inspectoratul Şcolar al Județului Prahova și Fundația 

„The Institute” – inițiat de viceprimar Magdalena Trofin.  

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 mutarea unor chiriași – 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi 

canalizare,  pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării 

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

Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu 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 modificarea Hotărârii 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, 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 includerea unor bunuri în patrimoniul 

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

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.101/29.03.2018, cu modificările și completările ulterioare privind constituirea 

comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să 

fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului 

Național „I.L. Caragiale” – 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 102/30.03.2021 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la constituirea unei comisii de 

negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile – 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a 

bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploieşti 

Vest inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice – Centru de Excelenţă în 

Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători” – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-

Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu 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. Ion Maiorescu, 

nr. 4, bl. 33U1, ap. 1, Carte funciară nr. 137156-C1-U22, nr. cadastral 137156-C1-

U22, către titularul contractului de închiriere – 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. 

38.  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. 22, Carte funciară nr. 137156-C1-U33, nr. cadastral 137156-C1-

U33, către titularul contractului de închiriere – 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. 

39.  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. 27, carte funciară nr. 136944-C1-U27, nr. cadastral 136944-C1-U27, 

către titularul contractului de închiriere – 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. 

40.  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. 28, Carte funciară nr. 137156-C1-U17, nr. cadastral 137156-C1-

U17, către titularul contractului de închiriere – 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. 

41.  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. 26, Carte funciară nr. 137156-C1-U6, nr. cadastral 137156-C1-U6, 

către titularul contractului de închiriere – 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. 

42.  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. 4, Carte funciară nr. 137156-C1-U26, nr. cadastral 137156-C1-

U26, către titularul contractului de închiriere – 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. 

43.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 la 

Hotărârea nr. 477/15.12.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind 



atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală – 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.  

44.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 230/28.07.2016 

Consiliului Local Ploieşti, cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea 

componenţei Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea 

în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform 

acestui act normativ şi propunerea soluţiilor individuale motivate conform legislaţiei 

în vigoare – 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. 

45.  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 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. 

46.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 416/26.11.2020 privind modificarea componenței unor 

comisii ale Consiliului Local al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Gheorghe 

Popa, Horia-Nicolae Popovici, 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. 

47.  Proiect de hotărâre 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,  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. 



48.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 945 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Mărășești, Nr.136 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. 

49.  Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale 

imobilului situat în Ploiești, str. Văleni, nr.100 – 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. 

50.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 961 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Mărășești, Nr. 69 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. 

51.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Amplasare anexă administrativă 

modulată la Colegiul Naţional ,,Nichita Stănescu”» - 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. 

52.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare 

destinație teren din zonă cu destinație specială în zonă locuințe și ridicare restricție de 

construire în vederea edificării a trei construcții, fiecare cu câte două locuințe (cuplate), 

P+2+M”, beneficiar S.C. Doner House AMS EXIM S.R.L., municipiul Ploiești, str. 

Prof. Ion Th. Grigore nr. 12, jud. Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 

și de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta - Simona Popescu, Horia - Nicolae Popovici 

și Bogdan Lupu. 



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. 

53.  Diverse. 

- Informare privind raportul anual 2020, nr. 76/25.06.2021, privind 

activitatea întreprinderilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești. 

 

 


