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MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 3494 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 29 iulie 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 iulie 2022, începând cu ora 1130, 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, 22 iulie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

   



Anexă la Dispoziția nr. 3494/22.07.2022 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 iunie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 17 iunie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 22 iunie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 28 iunie 2022. 

5. Întrebări și interpelări. 

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

anul 2022 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel 

Nicodim 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. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă 

de finanţare bugetul local și a bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploieşti pe anul 2022 – 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. 

8. 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 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.  

9. 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 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 Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul 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. 

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

anul 2022 al Liceului Tehnologic Toma Socolescu, Municipiul 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.  

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

cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” 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.  

13. 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 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.  

14. Proiect de hotărâre privind acordarea și semnalizarea locurilor de parcare 

gratuite pentru persoane cu dizabilități – inițiat de viceprimar Magdalena Trofin.  

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

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

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a 

facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane 

beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiești, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 – 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. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 253/2021 privind interzicerea parcării autoutilitarelor (autovehicul transport 



marfă), inclusiv vehiculele care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în parcările de 

reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici.  

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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor procedurii de achiziție 

publică a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru 

litigiul cu S.C. Clipperton S.R.L. – inițiat de consilierii Radu-Alexandru Simionescu 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. 

18.  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 Anca-Adina Popa și Radu-Alexandru 

Simionescu. 

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. 

19.  Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2022-2023 – 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. 

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

organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” 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. 

21. 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

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

organigramei, statului de funcţii şi normativului de personal ale Centrului Creşe din 

Municipiul Ploieşti – inițiat de viceprimar Magdalena Trofin. 

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

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

Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii şi prognoze şi 

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 constituirea comisiei de negociere a chiriei pentru 

spaţiul situat la parterul blocului M1 din Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 45, în care îşi 

desfăşoară activitatea de învăţământ preşcolar Grădiniţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

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. 

24. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei pentru 

imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, în care îşi desfăşoară activitatea de 

învăţământ preşcolar Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 – 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. 

25. 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. 

26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 219/2010, 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. 



27. 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. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „Puţ forat” – 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. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „WC Plajă” – 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. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului Urbanistic de Detaliu – 

Construire biserică penticostală cu dependințe (anexa), împrejmuire teren și parcare“, 

str. Cometului nr. 38, (număr cadastral 133880) Municipiul Ploiești – inițiat de 

consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu-Alexandru Simionescu, 

Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu 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. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru 

„Construire clădire locuințe colective 2S+P+9, parcare subterană, spațiu comercial, 

amenajare parcaje, circulație pietonală, spații verzi, împrejmuire teren (sup. st. 8240 

mp)” Str. Traian nr. 16 (număr cadastral 141397), Municipiul Ploiești – inițiat de 

consilierii Iulian Bolocan, Georgeta–Simona Popescu, Radu-Alexandru Simionescu, 

Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu 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.  

32. 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

33. Diverse. 


