
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 
 D I S P O Z I Ţ I A NR. 1349 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 21 februarie 2022 

 

Primarul Municipiului Ploieşti: 

în baza art. 133, alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată; 
în temeiul art. 134 alin. (3) lit. b) 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 
extraordinară în data de 21 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 din 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, 17 februarie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 

 

 

 



 

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 1349/17.02.2022 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind revizuirea - faza Studiu de Fezabilitate și 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice - 

pentru obiectivul de investiţii: „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea 

legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada 

Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa 

II”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/09.12.2019 – 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. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare bază materială transport auto-autobază 

troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, 

gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire intreținere și 

reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, 

parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, 

refacere acoperiș C6-spălătorie și vopsitorie și C7-hală întreținere”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/13.02.2020 – 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. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare bază materială și transport depou tramvaie - 

Găgeni”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.02.2020 – 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. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea 

legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada 

Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa 

I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.05.2020 – 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. 



5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zona pasaj 

C.F.R. Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson 

Șoseaua Vestului – limită oraş, inclusiv terminal multimodal”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 33/18.02.2020 – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: “Creșterea mobilității traficului prin realizarea 

terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto 

și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 548/19.12.2019 – 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. 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi obiectivului de investitii “Regenerare urbană în zona marginalizată a 

municipiului Ploiești, cartier Râfov”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.129/08.05.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/25.03.2019 

cu Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiţiei și a indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi proiectului “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, 

cartier Râfov” – 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti, care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici și de consilierii Georgeta-Simona Popescu, Cristian-Ionel Ionescu, 

Constantin Nemeș, Anca-Adina Popa și Valentin-Răzvan Săbău. 

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

Ploiești - Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport. 


