
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 3143 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 30 mai 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 30 mai 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 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, 24 mai 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 



  Anexă la Dispoziția nr. 3143/24.05.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 15 aprilie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 21 aprilie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 29 aprilie 2022. 

4. Întrebări și interpelări. 

5. 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. 

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

finanţare bugetul local 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. 

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

cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2022 – 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 rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2022 – 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 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 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 ajustării tarifelor pentru activităţile de 

întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în 

municipiul Ploieşti – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, Tudor-Aurelian Dumitru, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion și Anca Agapie.  

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor aflate în 

administrarea 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. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru 

exercițiul financiar 2021 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – 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. 

13. Proiect de hotărâre privind asumarea şi susţinerea candidaturii municipiului 

Ploieşti, în vederea obţinerii titlului de „Capitala Tineretului din România 2024” – inițiat 

de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilier Radu-Alexandru Simionescu. 

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

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

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

administratorului provizoriu numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Ploiești nr. 18/31.01.2022, în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de 

Servicii Publice 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. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 86/2020 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației 

unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ 

situate în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.  

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

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



16. 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 și 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 organigramei și statului de funcții ale 

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

19. 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. 

20. 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, 

Alexandru Ștefan și 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. 

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor în suprafață de 169 m2 (număr 

cadastral 146632, Carte funciară 146632) și de 4 m2 indiviz din 178 m2 (număr cadastral 

129239, Carte funciară 129239), situate în Ploiești, str. Rahovei nr. 32 – 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. 

22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între 

Municipiul Ploieşti şi S.C. BICLINERU DOINA S.N.C. – 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. 

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor în suprafață de 36,90 m2  cotă 

indiviză din 70,60 m2  (număr cadastral 126980, Carte Funciară nr.126980) și în suprafață 

de 18,23 m2  cotă indiviză din 25 m2 (număr cadastral 126982, Carte Funciară nr.126982) 

situate în Ploiești, str. Calomfirescu nr. 1 – 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. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 33/31.01.2022 privind concesionarea directă a terenului în 

suprafață de 362 m2, situat în  Ploiești, str. Poștei, nr. 52A – 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. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 12 din Anexa nr. 1 și a 

poziției nr. 15 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 134/30.09.2004 a Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform 

prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală – 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. 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la suprafaţa de teren de 382 mp, situată 

în Ploiești, str. Teleajen,  nr.11 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru 

Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu,  Robert-Ionuț Vîscan 

şi Alexandru Ştefan. 



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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare,  

pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – 

inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu,  Robert-Ionuț Vîscan şi Alexandru Ştefan. 

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 includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului 

Ploieşti – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad 

Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu,  Robert-Ionuț Vîscan şi Alexandru Ştefan. 

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 vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, 

bl. T1, ap. 7, Carte funciară nr. 136691-C1-U23, nr. cadastral 136691-C1-U23, către 

titularul contractului de închiriere – 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 vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, 

bl. T14, ap. 1, Carte funciară nr. 136726-C1-U2, nr. cadastral 136726-C1-U2, către 

titularul contractului de închiriere – 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. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.182/26.05.2021 prin care a fost aprobată vânzarea locuinţei pentru tineri, construită 

prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T2, ap. 3, Carte funciară nr. 136691-C1-U27, nr. cadastral 136691-C1-U27, 

către titularul contractului de închiriere – 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. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.128/23.04.2021 prin care a fost aprobată vânzarea locuinţei pentru tineri, construită 

prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, 

nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către 

titularul contractului de închiriere – 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. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.46/25.02.2021 prin care a fost aprobată vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, 

bl. T15, ap. 7, Carte funciară nr. 136726-C1-U17, nr. cadastral 136726-C1-U17, către 

titularul contractului de închiriere – 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. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 524/22.12.2021 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a 

terenului în suprafaţă de 275,85 m2 situat în Ploieşti, str. Șirna, nr. 73 (fosta str. Ghighiului 

nr.2, locaţia G 73), număr cadastral 127044, Carte Funciară 127044  – 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. 

35. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren în suprafaţă de 4,05 m2 

situat în Ploieşti, str. Cornățel nr. 5, adiacent apartamentului 13 din blocul 60C, scara B, 

număr cadastral 145539, Carte Funciară 145539   – inițiat de consilierii Valentin Marcu, 

Aurelian–Dumitru Tudor, 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. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Construire stație de  distribuție carburanți, mijloace de publicitate, împrejmuire teren și 

organizare de șantier”, str. Andrei Mureșanu nr. 59 (număr cadastral 145382), 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. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - 

„Modificare P.U.Z. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 607/20.12.2018 în 

vederea construirii Spitalului Municipal Ploiești, prin modificare funcțiuni și indicatori 

urbanistici”, beneficiar - Municipiul Ploiești, str. Ghighiului nr. 25C, nr. cadastral 

147667, 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. 

38. Diverse. 


