
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 3705 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 30 august 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 august 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 august 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

   



Anexă la Dispoziția nr. 3705/24.08.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 19 iulie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 29 iulie 2022. 

3. Întrebări și interpelări. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al 

municipiului Ploieşti doamnei profesor Lica Elena Daniela – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici, viceprimarii Daniel Nicodim și Magdalena Trofin și de consilierii: 

Georgeta-Simona Popescu, Cristian-Ionel Ionescu, Valentin-Răzvan Sabău, Constantin 

Nemeş 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. 

5. 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 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. 

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

finanțat din venituri proprii pe anul 2022 al Liceului Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, 

Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici 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 venituri şi cheltuieli pe  

anul 2022 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2023-2024 – 

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 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 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. 



9. 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 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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al  

Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2022 – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici 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.  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.300/19.07.2022, prin rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului în valoare 

de 18.000.000 lei  contractat de municipiul Ploiești de la CEC BANK – 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 modificării valorii estimate a 

contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse 

regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 – 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. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional 

pentru patru funcții publice de execuție 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. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional din 

debutant în asistent a două funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale 

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. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a trei funcții publice de 

execuție din cadrul Primăriei 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. 

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr.2 

și anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 330/29.07.2022 – 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. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcționare al 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, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport 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 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.125/31.03.2022 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din 

Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2022 – 2023 – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici și de viceprimar Magdalena Trofin.  

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

Ploiești – Comisia pentru învăţământ, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

19. Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii nr. 327/29.07.2022 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind repartizarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ 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 învăţământ, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 

nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea 

activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei 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 învăţământ, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

alocațiilor zilnice de hrană la Cantina Socială Ploiești – 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 și Comisiei nr. 1 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea 

domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze. 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Magdalena Trofin, 

Viceprimar al Municipiului Ploieşti, în calitate de membru în Comisia Locală Ploieşti 

de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, 

modificate prin Legea nr. 247/2005 – 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. 

23. 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. 95/28 februarie 2022, cu modificările 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 și 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. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - 

„Ridicare restricție de construire pentru amplasare 3 imobile locuințe colective S 

(comun) + P + 1E + 2E duplex, imobil alimentație publică P + 1 și subsol cu funcțiunea 

de agrement sportiv, împrejmuire teren” – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Radu–

Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu 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. 

25. Diverse. 

- Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2022. 

 


