
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 793  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 31 ianuarie 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 31 ianuarie 2022, începând cu ora 1400, 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, 25 ianuarie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



      

     Anexă la Dispoziția nr. 793/25.01.2022 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 07 decembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 13 decembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 22 decembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 23 decembrie 2021. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 decembrie 2021. 

7. Întrebări și interpelări. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2550lei 

pentru funcţiile cu gradaţia 0 care se află sub nivelul de 2550 lei şi menţinerea salariilor 

de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019 – 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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, petiții și reclamații. 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de 

Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare – 

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. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii 

înregistrări audio, audio/video în sala “Ion Baciu” și în studioul de înregistrări precum 

si transmisiuni online pe „Virtual Concert Hall” – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim 

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 aprobarea Decontului anual pentru calculul 

compensației aferent perioadei: ianuarie 2020-decembrie 2020, însoțit de raportul de 



audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale 

Căminului de bătrâni pentru anul 2022 – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Cristian–

Ionel Ionescu, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai 

Ganea și Alexandru-Dragoş Măchiţescu.  

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. 5 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

Municipiului Ploiești în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Termo Prahova” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului 

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului 

Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea 

Statutului Asociației actualizat la data de 18.11.2020 – inițiat de consilierii Mihai 

Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion și 

Anca Agapie.  

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

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

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pentru anul 2022 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat 

al membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii 

Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 

nr. 495/22.12.2021 – 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 numirea unui administrator provizoriu 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică – Grădinița cu program 

prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.140/2020 – 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.  

18.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică – Colegiul Național Al. I. Cuza” 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2020 – 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.  

19.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică – Liceul Tehnologic de Servicii 

Sfântul Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 138/2020 – 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.  

20.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică Liceul Tehnologic 1 Mai – sala 

de sport”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2020 – 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. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări  de 

interes local  pentru  beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru 

hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii 

beneficiază de măsură de protecţie specială, pentru anul 2022 – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici și de consilierii Iulian Bolocan, Cristian-Mihai Ganea, Cristian-Ionel 

Ionescu, Alexandru-Dragoș Măchițescu, Anca-Adina Popa, Nicoleta Ștefan și 

Magdalena Trofin.  

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

22.  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant 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. 

23.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C – 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. 

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

Bolocan, Ștefan Nicoleta, 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru 

chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de 

prioritate pentru locuinţele sociale – 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de vânzare a 

locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza 

Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești 

nr. 425/31.10.2019 – 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. 

27.  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. 

28.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către S.C. Distrigaz Sud 

Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești în 

scopul amplasării unor instalații de protecție catodică – 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. 

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate 

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – 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. 

30.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de concesiune directă 

pentru terenul situat în str. Theodor Aman FN – 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în 

suprafață de 24 m2 situat în Ploiești, str. Ceahlău, nr. 6, număr cadastral 136461, Carte 

Funciară 136461 – 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. 

32.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 

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

33.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului – teren 

în suprafață de 47m2, situat în Ploiești, str. Ciucaș nr. 8A, ce aparține domeniului privat 

al Municipiului Ploiești – 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. 



34.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață 

de 236,93m2 situat în Ploiești, str. Ferigei, lot. 65B, număr cadastral 142948, Carte 

Funciară 142948 – 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind expertizarea și evaluarea apartamentului 9 situat 

în Ansamblul Eroilor, str. Victoraș nr. 8, Bloc 18I, aflat în patrimoniul Municipiului 

Ploiești, în vederea înstrăinării către locatar – 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de 

administrare privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești în 

administrarea Serviciului Public Finanțe Locale, Filarmonicii „Paul Constantinescu”, 

Teatrului „Toma Caragiu”, Poliției Locale Ploiești, Serviciului Public Local Comunitar 

de Evidență  Persoanelor, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și 

Clubului Sportiv Municipal – 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. 

37.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea apartamentului-parter din imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae 

Simache nr. 2 – 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. 

38.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 

952m2, situat în Ploiești, str. Apelor, nr. 1F – 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  



39.  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. 

40.  Diverse. 

 

 

 


