
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 2095 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 30 septembrie 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 30 septembrie 2021, începând cu ora 15
00

, 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, 24 septembrie 2021, în două exemplare originale. 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

      



 

     Anexă la Dispoziția nr. 2095/24.09.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 09 august 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 26 august 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 31 august 2021. 

4. Întrebări și interpelări. 

5. 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. 

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

cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești 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. 

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

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor - Prahova” – 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. 

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

Municipiului Ploiești pentru Asociaţia „Orașe Energie România” – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

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

studii, strategii şi prognoze. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a 

Eficienţei Energetice în Municipiul Ploieşti - actualizare 2020-2026 – 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. 



10.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru anul 2021 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 

– 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 atribuirea prin licitație publică a licenței asupra 

mărcii ”FC PETROLUL PLOIEȘTI„ aflată în proprietatea privată a Municipiului 

Ploiești, în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros – inițiat de 

consilierul 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 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 profilului consiliului de administrație, 

a profilului candidatului pentru postul de administrator neexecutiv, membru în 

consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de 

selecţie şi evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de 

membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Transport Călători Express 

S.A. 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor 

ca administrator provizoriu 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. 

14.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în art.1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 296/31.08.2021 – 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale 

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, 
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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  transformării gradului profesional a 

15 (cinsprezece) posturi din cadrul  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. 

17.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a autovehicului marca FORD FUSION cu 

număr de înmatriculare PH50PMP – 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. 

18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a autovehicului marca FORD FUSION cu număr 

de înmatriculare PH30PMP  - 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. 

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – inițiat 

de consilierii Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca - Adina Popa, Magdalena Trofin,  

Cristian - Mihai Ganea, Alexandru Dragoș Machițescu și Cristian Ionel Ionescu. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență socială. 

20.  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. 

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

concesiune directă nr. 10349/15.06.2020 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul 

Manea Nicolae Cristian şi doamna Manea Minodora – 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. 

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de colaborare 

nr. 20657/13.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și 

Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România – 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. 

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

colaborare nr. 20657/13.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul 

Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România în 

sensul includerii în obiectul acestuia a spațiilor cu altă destinație decât aceea de 

locuință situate în Ploiești, str. Ion Creangă nr. 15 (ateliere de creație) - 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 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 încheierea unui contract de concesiune pentru 

terenul situat în str. Romană nr. 52 – 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării procedurii de declarare a 

stării de masiv a plantației în suprafață de 4 ha din tarlaua T13 P197 – inițiat de 

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

Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a 

imobilului situat în Ploieşti, str. Teleajen, nr. 11 – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi 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. 

27.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a 

unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N 

Ploiesti Vest-Ploiești Crâng cu număr de inventar 255” și a loturilor de teren aferente, 

din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și 

concesiunea C.N.C.F. ,,CFR” S.A  în domeniul public al Municipiului Ploiești – inițiat 

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

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Municipiului Ploieşti a Stației pentru mijloace de transport în comun dotată și cu 

spații comerciale, Șoseaua Vestului – Stația Crâng  pentru scoaterea din funcţiune, în 

vederea valorificării şi, după caz, casării acesteia – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan şi 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 aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei a 

unei părți din imobilul - teren în suprafaţă de 400 mp de la Școala Gimnazială ,,I. A. 

Bassarabescu” Municipiul Ploiești, Aleea Strunga nr. 2 în vederea edificării unei 

construcţii cu destinaţia de creșă – 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. 

30.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  

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

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

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții «Construire 

creșă mică în Municipiul Ploiești, 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 

unor părţi aferente imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unităţi de învăţământ 

din Municipiul Ploieşti – 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. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

Studiului de Fezabilitate pentru proiectul: "Realizarea de branșamente canalizare și 

extinderea infrastructurii de canalizare în cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea 

condițiilor de trai și calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie si excluziune 

socială din ZUM 2” – 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. 

33.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Consolidare versant pe strada Andrei Mureşanu, în 

dreptul blocurilor R1 și R2” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.127/24.04.2017 – 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. 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Gard azil câini 

comunitari latura nord vestică” – 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 aprobarea „P.U.D. pentru construire imobil 

funcțiune mixtă – locuințe și servicii S+P+2+3 retras și împrejmuire teren”, beneficiar 

Lazăr Nicolae Mihai și Lazăr Floarea, str. Gheorghe Doja nr. 199, 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „P.U.Z. pentru (construire ansamblu 

rezidențial și servicii) zonă mixtă servicii, locuințe colective cu funcțiuni 

complementare, accese, circulații pietonale și carosabile pietonale, parcare, 

împrejmuire teren, branșamente, utilități”, beneficiari S.C. Tacone S.R.L. și S.C. 

Mangy, str. Găgeni NR. FN, T65, P A8/90, A8/91, A8/92, A8/93, A8/94 – 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 „P.U.Z. reconfigurare infrastructură 

rutieră pe strada Ștrandului, construire piste de biciclete și pietoni, construire stație 

capăt de linie, inclusiv amenajare sens giratoriu pe strada Ștrandului/DN 1B”, 

beneficiar municipiul Ploiești, str. Ștrandului – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Horia-Nicolae Popovici, 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 P.U.Z. „Parcelare și construire 

locuință colectivă și locuințe individuale”, beneficiar Baca Constantin, str. Drumul 

Serii, T 12, PA 166/21 – 22, 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.  Diverse. 

 - Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul I al anului 2021. 


