
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1171  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 10 februarie 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 10 februarie 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, 04 februarie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



      

 

     Anexă la Dispoziția nr. 1171/04.02.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 ianuarie 2022.   

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

Municipiului Ploiești din data de 31 ianuarie 2022.  

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 şi estimări 2023-2025 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Ploieşti - 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. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2022 și estimări pentru anii 

2023-2025 - 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. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Teatrului „Toma Caragiu”,  Ploieşti pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 – 2025 - 

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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 și estimări pentru anii 2023-2025 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 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. 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 și estimări pentru anii 2023-2025 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti - 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2022 și estimări pe anii 

2023-2025 – 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale 

a municipiului Ploieşti pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 - 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 și 

estimări pentru anii 2023– 2025 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti - 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 și 

estimări pentru anii 2023-2025 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 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 aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă 

de finanţare bugetul local şi al bugetului de venituri și cheltuieli finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023 - 2025 al Centrului 

Creşă Ploieşti – 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.  

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 - 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 - 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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024 al Regiei Autonome de Servicii Publice 

Ploiești – 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 aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru 

semestrul al-II-lea al anului școlar 2021-2022 – 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. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești 

pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 – 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. 



20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică 

destinată SACET al Municipiului Ploiești și a diferențelor unitare de recuperat 

înregistrate în urma modificării, în perioada 01 august 2021 – 31 octombrie 2021, a 

prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia 

Energie Prahova S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și 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 pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Decontului anual pentru calculul 

compensației aferent perioadei: ianuarie 2020 - octombrie 2020, însoțit de raportul de 

audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești 

nr.21980/04.11.2019 - 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. 

22.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare – 

inițiat de consilierii Simona-Georgeta 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2022 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. 

24.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

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

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

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

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

25.  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. 



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

pentru cumpărarea apartamentului-parter din imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae 

Simache nr. 2 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-

Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan și Robert-Ionuț 

Vîscan.  

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

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

turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale. 

27.  Diverse. 

 

 

 

 

 


