
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 2992 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 29 aprilie 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 29 aprilie 2022, începând cu ora 1200, 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, 21 aprilie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

    



  Anexă la Dispoziția nr. 2992/21.04.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 10 martie 2022.   

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

Municipiului Ploiești din data de 14 martie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 16 martie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 23 martie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 24 martie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 31 martie 2022. 

7. Întrebări și interpelări. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă 

bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în 

situaţie de extremă dificultate – copilul LASCU GEORGE CATALIN – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Anca Agapie, Costel Andreescu, George-Sorin-

Niculae Botez, Iulian Bolocan, Răzvan Enescu, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai 

Ganea, Cristian-Ionel Ionescu, Bogdan Lupu, Alexandru-Dragoș Măchitescu, Valentin 

Marcu, Constantin Nemeș, Daniel Nicodim, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Popa,  

Anca-Adina Popa, Georgeta-Simona Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan 

Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Alexandru Ștefan, 

Nicoleta Ștefan, Mihai Tonsciuc, Magdalena Trofin, Aurelian Dumitru Tudor și Robert-

Ionuț Vîscan. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență social și 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 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 Palaș-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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim 

și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru 

Simionescu, Anca Agapie și Mihai Tonsciuc.  



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 contribuţiei anuale pentru anul 2022 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. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de eșalonare a debitelor 

reprezentând plăți nelegale de către Municipiul Ploiești către creditoarea 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. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de 

interes local și a Metodologiei Generale pentru atribuirea contractelor de finanțare 

nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Ploiești, alocate pentru activități 

nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 pentru 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 actualizarea Regulamentului Serviciului de 

Iluminat Public din Municipiul Ploiești – inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, 

Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina și Anca Agapie. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării 

gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare 

a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti și predarea 

acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare – inițiat de 

consilierii Mihai Tonsciuc, Anca Agapie și Răzvan Enescu. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către S.C. Hale și Piețe 

S.A. Ploiești a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică 

pentru litigiul cu S.C. Clipperton S.R.L. – inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru și 

Anca-Adina Popa. 



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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și novarea 

contractului de închiriere nr. 23726/20.11.2002 încheiat pentru spațiul destinat activității 

bancare – inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru și Anca-Adina Popa. 

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 

şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu două luni a mandatului 

administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Ploiești nr. 511/22.12.2021, 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 şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru 

aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice 

locale pentru anul 2022 conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010, actualizată – 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, Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 

- Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport şi Comisiei 

nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii şi reclamaţii. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, 

organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” 

a Municipiului Ploieşti – inițiat de viceprimar Magdalena Trofin.  



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 şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei 

Parcului Memorial ,,Constantin Stere” 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 şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

23. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional pentru două 

funcții publice de execuție și trei posturi de natură contractuală din cadrul 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, 

studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

24. Proiect de hotărâre aprobarea transformării a şase 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

25. 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Poliției Locale a municipiului 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 şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 



27. Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași – 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. 

28. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oană din 

administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești și transmiterea acestuia în concesiunea 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – 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. 

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

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Cornățel, nr. 5, adiacent apartamentului 

13 din blocul 60C, scara B, parter – 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. 

30. 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. 

31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă 

destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale şi/sau desfășurarea unor activități 

conexe actului medical – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian Dumitru Tudor, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan şi 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. 

32. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – inițiat de primar 

Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

33. Diverse. 


