
 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 4585 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 31 octombrie 2022 

 

 

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 31 octombrie 2022, 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, 25 octombrie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 



 

   

Anexă la Dispoziția nr. 4585/25.10.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 06 septembrie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 12 septembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 septembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 20 septembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 22 septembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 27 septembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 septembrie 2022. 

8. Întrebări și interpelări. 

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

cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2022 – 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. 

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

anul 2022 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – 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. 

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

cheltuieli pe anul  2022 – Revizia III al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. - 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. 

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

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2022 – 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. 

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

cheltuieli al “Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești” pe 

anul  2022 - 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

finanțat din venituri proprii pe anul 2022 al Școlii Gimnaziale „Henri Mathias 

Berthelot”, Municipiul Ploiești – 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe 

anul 2022 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – 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. 

16.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei 

Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2022 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 

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. 

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

Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2022 – 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. 



 

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru 

nr.10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare 

pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploieşti – inițiat 

de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-

Vlad Frusina și Gheorghe Sîrbu-Simion.  

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

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului. 

19.  Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente Contractului 

subsecvent nr. 6655/31.03.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare pentru activităţile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploieşti 

– inițiat de consilierii Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-

Dumitru Tudor. 

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

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului. 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 268 din data de 30 august 2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea 

bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal 

Ploiești Vest, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din data de 31 iulie 

2018 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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

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

studii, strategii şi prognoze. 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor și prețurilor practicate 

de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. actualizate cu creșterea indicelui 

de inflație și a prețului la carburanți – inițiat de consilierii Georgeta-Simona Popescu și 

Costel Andreescu. 

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. 

22. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al 

municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C Hale și Piețe S.A. 

Ploiești, să aprobe contractarea de către S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, a unui credit 

bancar în valoare de până la 1.844.500 lei, în vederea completării resurselor financiare 

necesare realizării investițiilor prevăzute în anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 341/2022 – inițiat de consilierii Radu-Alexandru Simionescu și 

Bogdan Lupu.  

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. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 7 la contractul de 

delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 



 

întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și 

oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale și 

Piețe” S.A., modificată și completată – inițiat de consilierii Radu-Alexandru 

Simionescu și Bogdan Lupu. 

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. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii 

educaţionale” a unității de învățământ Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Ploiești – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru 

Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona 

Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacității privind 

numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unității de învățământ Școala 

Gimnazială I.A Bassarabescu – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad 

Frusina, Dragoș-Alexandru Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe 

Popa, Georgeta-Simona Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, 

Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-

Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii 

educaţionale” a unității de învățământ Școala Gimnaziala „Sfânta Vineri” Ploiești – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru 

Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona 

Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 



 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea unei săli de sport/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 

educaţionale” a unității de învățământ Școala Gimnaziala „Sfântul Vasile” Ploiești – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru 

Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona 

Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii 

educaţionale” a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru 

Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona 

Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la 

Proiectul “Construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii 

educaţionale” a unității de învățământ Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești  – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru 

Măchițescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona 

Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

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, Comisiei nr. 6 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, 

culte, tineret și sport și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - 

Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

30.  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 Ploiești – 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 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind constituirea colectivului de coordonare și 

supervizare  pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești – inițiat de consilierii 

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

Simion. 

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

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului. 

32.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 327/29.07.2022 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind repartizarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2022-2023, 

completată – 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. 

33.  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, petiții și reclamații. 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradelor şi treptelor 

profesionale a şaisprezece posturi ocupate și a două posturi vacante din cadrul 

Spitalului de Pediatrie 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, petiții și reclamații. 

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a patru funcţii publice de 

execuţie şi un post de execuţie de natură contractuală din cadrul Poliţiei Locale a 

municipiului 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, petiții și reclamații. 

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Primăriei municipiului 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, petiții și reclamații. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a modificării structurii 

organizatorice a Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului 

Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

38.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 18226 

din 04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport 

Călători ”C.F.R Călători”- S.A. Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători 

București, pentru imobilul din Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 45 în care funcționează 

Grădinița ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – 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. 

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și ierarhizare 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării  locuințelor sociale – inițiat 

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

Cristian–Mihai Ganea, Dragoș-Alexandru Măchițescu și Cristian-Ionel Ionescu.   

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

40.  Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii  datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Valentin 

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

Andreescu,  Robert-Ionuţ 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 prin licitație publică a imobilului 

(teren+construcție), situat în Ploiești, str. Barbu Delavrancea nr. 11, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Ploiești – 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. 

42.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 429/27.09.2022 

a Consiliului Local al Municipiului Ploiești referitoare la trecerea din domeniul public 

în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de 

transport public local, 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, Robert-Ionuț Vîscan şi 

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. 

43.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 67/28.02.2008 a 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind trecerea terenului cu suprafaţa de 

11.988 mp, situat în Ploieşti, str. Cosminele nr. 11A, către Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, cu modificările ulterioare – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-

Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț 

Vîscan şi 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. 

44.  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. 

45.  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune 

nr.13262/13.12.2006 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Orange România 

Communications S.A. (fostă Telekom România Communications) şi actualizarea 

redevenţei conform raportului de evaluare – 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. 

46. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului–teren 

în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, str. Luminișului nr. 10A, ce aparține 

domeniului privat al 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. 

47.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a cotei de 1/10 

indiviz din imobilul, situat în Ploiești, str. Stegarului nr. 13, ce aparține domeniului 

privat al 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. 

48.  Proiect de hotărâre privind actualizarea ,,Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la imobilul situat în 

Ploieşti, Bdul Independenţei nr. 8, în care funcţionează Colegiul Naţional Mihai 

Viteazul – 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. 

49.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul 

public al Municipiului Ploieşti şi transmiterea acestuia 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 şi 

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. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 860 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Dorului, nr. 25 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 modificarea poziţiei 82 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Fagului, nr. 7 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. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1014 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Mihai Eminescu, nr. 15, 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. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind 

inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.68/2008, 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. 

54.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziţiei 1135 

(referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 66 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. 

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

Ploieşti a unor bunuri şi transmiterea acestora în concesiune către S.C. Hale şi Pieţe 

S.A. – 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. 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 113 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr, nr. 3) 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. 

57. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești,  B-dul Independenței nr. 15 – 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. 

58. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea ‟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 al municipiului Ploiești nr. 377/30.08.2022 – inițiat de 

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

Popa, Andreescu Costel, Robert-Ionuț Vîscan 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 și 

Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru 

valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și 

promovare operațiuni comerciale. 

59.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - 

„Parcare supraterană zona centrală”, Str. Griviţei nr. 15,  nr. cadastrale 148590 şi  

nr.148592, beneficiar -  MUNICIPIUL PLOIEȘTI – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, 

Georgeta–Simona Popescu, Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici și 

Răzvan Enescu. 

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. 

60.  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, petiții și reclamații. 

61. Diverse  

 

 

 

 


