
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1214  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 30 martie 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 martie 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, 24 martie 2021, în două exemplare originale. 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                               p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      

 

 

 

 



 

     Anexă la Dispoziția nr. 1214/24.03.2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 12 februarie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 25 februarie 2021. 

3. Întrebări și interpelări. 

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

2022 – 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. 

5. Proiect de hotărâre privind asigurarea măsurilor de continuitate a Serviciului 

Public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție 

– transport- distribuție în Municipiul Ploiești,  în vederea avizării unui preț unic pentru 

toți utilizatorii ca urmare a liberalizării prețului la gaze naturale conform Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 1/2020 – 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. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru utilităţi publice, calitatea vieții şi protecţia mediului. 

6.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui PROTOCOL DE 

COLABORARE între Municipiul Ploiești și S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. – 

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. 

7.  Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și 

Asociația Cultural Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, 

Științific și Istoric (“Suntem România!”) în vederea organizării unor evenimente 

culturale în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de 

consilierii Georgeta Simona Popescu, Cristina Toma-Cochinescu, Anca-Adina Popa, 

Constantin Nemeș și Valentin Răzvan Săbău.  

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

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

8.  Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice locale de numire 

a reprezentanților în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de 



Tineret al municipiului Ploiești – 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 aprobarea profilului consiliului de administrație, 

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

selecţie şi evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al 

autorității publice tutelare 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploieşti şi în 

Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. – inițiat de 

viceprimar Daniel Nicodim. 

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 măsurilor pentru asigurarea 

continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploieşti – inițiat de consilierii 

Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-

Simion și Anca Agapie. 

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

Ploiești – Comisia pentru utilităţi publice, calitatea vietii şi protecţia mediului. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Clubului  Sportiv 

Municipal  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, Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport 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 transformarea gradului profesional al unor 

posturi vacante de medici și asistenți medicali din cadrul Administrației Serviciilor 

Sociale Comunitare Ploiești – 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. 



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

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

amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Școala 

Gimnazială „Toma Caragiu”, str. Minerva nr.4, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova” 

– inițiat de viceprimar Daniel Nicodim. 

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. 

15.  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 Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina 

Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și Alexandru-Dragoș Machițescu. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti 

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. 

17.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T4, ap. 2, Carte funciară nr. 136695-C1-U2, nr. cadastral 136695-C1-U2, 

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. 

18.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T11, ap. 1, Carte funciară nr. 136712-C1-U9, nr. cadastral 136712-C1-U9, 

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. 



19.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, 

bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 5, Carte funciară nr. 135690-C1-U50, nr. cadastral 135690-

C1-U50, 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, 

bl. 30A, ap. 14, Carte funciară nr. 141393-C1-U14, nr. cadastral 141393-C1-U14, 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T1, ap. 6, Carte funciară nr. 136691-C1-U22, nr. cadastral 136691-C1-U22, 

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. 

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

închiriere nr. 5278/11.02.1998 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Ralma Design 

S.R.L. pentru terenul situat în Ploiești, str. Poligonului, nr. 5A – 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 modificarea prin act adițional a contractului de 

concesiune nr. 278475/05.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Fundația 

Spurgeon 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. 

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

concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo 

Property Investments București S.A. – 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 prelungirea termenului unor contracte de 

închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de 

consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu, 

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.  

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

al Municipiului Ploieşti a imobilului teren cu numărul cadastral 146448, situat în 

Ploieşti tarlaua 44, arabil 638/40 şi stabilirea destinaţiei de drum – 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 modificarea poziţiei nr.103 (referitoare la 

imobilul situat în Ploieşti, str. Romană, Nr.52 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr.133/2007 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, 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. 

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 246 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Stegarului, Nr.13) 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, Răzvan ˗ Toma Stănciulescu, 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. 

29.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii, situate în municipiul Ploieşti – inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

Aurelian-Dumitru Tudor, 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. 

30.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18 – 

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. 

31.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu, Răzvan ˗ Toma Stanciulescu 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 termenului de intrare în vigoare de 

la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022 a Regulamentului privind amplasarea şi 

funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin 

domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare – 

inițiat de consilierii Aurelian-Dumitru Tudor, Gheorghe Sîrbu-Simion, Georgeta – 

Simona Popescu, Mihai Tonsciuc și Robert-Ionuț Vîscan.  

Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului 

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

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 



33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru 

modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor 

comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat 

al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 

2016, cu modificările ulterioare – inițiat de consilierii Aurelian-Dumitru Tudor, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Georgeta – Simona Popescu, Robert-Ionuț Vîscan și 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. 

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

unor bunuri aferente obiectivului de investiții „Asigurarea utilităților și dotărilor 

edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblu 9 Mai Ploiești Etapa a II a” – 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 

imobil locuințe colective S/D + P + 4 + 5R”, municipiul Ploiești, str. Văleni nr.51 – 

inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-

Simona Popescu, Radu-Alexandru Simionescu și Horia-Nicolae Popovici.  

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. 

36.  Diverse. 

- Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2020. 

- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul II al anului 2020. 

- Raportul de activitate al direcțiilor din Primăria municipiului Ploiești și 

instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul 2020. 

 

 

 


