
JUDEŢULPRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 
 D I S P O Z I Ţ I A NR. 1382 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 28 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 28 februarie 2022, începând cu ora 1500, 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, 24 februarie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 

 

 

 

 



Anexa la Dispoziția nr. 1382/24.02.2022 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea „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. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare – 

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu–Alexandru 

Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu și Bogdan Lupu.  

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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru furnizare, montare, demontare 

și recondiționare indicatoare rutiere și mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare 

persoane cu dizabilități, 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. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.505/2021 privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren 

pentru anul 2022, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite – 

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 aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2022 a 

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din 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. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului Municipiului Ploieşti pentru 

contribuția proprie a Liceului „Tehnologic de Transporturi” Ploiești, la proiectul 

„ROAD SAFETY OUTDOOR  EDUCATION” – prin Programul Operațional Capital 

Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – 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 aprobarea sprijinului Municipiului Ploieşti pentru 

contribuția proprie a Şcolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache” Ploieşti, la 

proiectul „ROAD SAFETY OUTDOOR EDUCATION” – prin Programul Operațional 

Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – 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 cooperarea Municipiului Ploiești cu Camera de 

Comerț și Industrie Prahova în vederea susținerii dezvoltării mediului de afaceri și a 

dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploiești – 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. 

8. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul 

Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în 

municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii 

Georgeta-Simona Popescu, Cristian–Ionel Ionescu, Valentin-Răzvan Săbău, 

Constantin Nemeș și Anca-Adina Popa. 

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

Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru organele de 

administrare și conducere ale  Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti în perioada 

2022 – 2026 – 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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 9(nouă) funcţii publice 

de execuţie 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, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 



11. Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași – inițiat de consilierii Iulian 

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

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

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

12. 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. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

”Construire locuință P+1E, împrejmuire teren” str. Ghighiului nr. 32C, 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. 

14. Diverse. 

- Informare privind Planul de Administrare nr. 24524/21.12.2021 al consiliului 

de administrație și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de la S.C. Hale 

și Piețe S.A. Ploiești. 

 

 

 

 


