
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 2475  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 31 martie 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 martie 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 martie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



 

     Anexă la Dispoziția nr. 2475/25.03.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 10 februarie 2022.   

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

Municipiului Ploiești din data de 21 februarie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 28 februarie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 02 martie 2022.  

5. Întrebări și interpelări. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă 

bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în 

situaţie de extremă dificultate – doamna NASTASE VALERIA – inițiat de consilierii 

Iulian Bolocan, Magdalena Trofin, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Cristian-Ionel 

Ionescu, Cristian-Mihai Ganea și Dragoș Alexandru Măchitescu. 

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

Ploiești – Comisia pentru protecție și asistență social și 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 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 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. 

8. 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 Palaş-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 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. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea în clasificaţia indicatorilor privind 

finanţele publice a bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local şi 

al bugetului de venituri și cheltuieli finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al 

Centrului Creşă Ploieşti, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023 – 2025 – inițiat de 

primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe 

Sîrbu-Simion, Alexandru–Radu 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 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 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. 

13.  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2023 – 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. 

14. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local 

nr.384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii 

beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii modificată prin Hotărârea de Consiliu Local 

nr.293/31.08.2021 și Hotărârea de Consiliu Local nr. 405/28.10.2021 – inițiat de 

consilierii Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe 

Sîrbu-Simion 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 și Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

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



15. Proiect de hotărâre privind desemnarea delegatului Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești în cadrul Comisiei locale de recrutare-încorporare – 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. 

16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.409/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., modificată – 

inițiat de viceprimar Daniel Nicodim. 

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 programului de investiții Fond lucrări 

și a programului de investiţii Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2022 în 

cadrul serviciului public de alimentare cu apă și  de canalizare – inițiat de consilierii 

George-Sorin-Niculae Botez, Gheorghe Popa, Nicoleta Ștefan, Mihai Tonsciuc, 

Aurelian–Dumitru Tudor și Alexandru Ștefan. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari pentru semestrul I - 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. 57/10.02.2022 – 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 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 aprobarea profilului consiliului de administrație, 

a matricii profilului consiliului și profilul personalizat al candidaților, necesare în 

procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea a șase posturi de membru în cadrul 

Consiliului de administraţie 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. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești 

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 și Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Poliției Locale a municipiului 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. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului 

Local Ploieşti – 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. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic 2022-2024 al 

Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – 

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 și Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, 

studii, strategii şi prognoze. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradelor profesionale a 

patru posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie 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. 

25. 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. 



26. Proiect de hotărâre 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. 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse 

a fi executate în anul 2022 la unitățile de învățământ preuniversitar de  stat şi 

antepreșcolar din Municipiul Ploieşti –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. 

28. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemțiune pentru cumpărarea construcţiei situată în strada Văleni nr. 42 – inițiat de 

consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe 

Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și 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 exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești,  str. Găgeni nr. 92 – inițiat 

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

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și 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. 

30. 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. 

31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – 

teren în suprafață de 12 m2, situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 122 (bl. 15-16 – 

amplasament 2) 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. 



32. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1029 (referitoare la 

imobilul situat în Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân, nr. 17) din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor 

imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Ploieşti” – 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 vânzarea prin licitație publică a imobilului – 

teren în suprafață de 121 m2, situat în Ploiești, str. Soveja nr. 4, 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 atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Ploiești“ cu privire la imobilul teren cu numărul 

cadastral 147667 situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25C, T 36 A 495 – 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 înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Str. Cameliei, nr. 3A, bl. 48 adiacent 

apartamentului 2 din blocul 48, parter – 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 înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Str. Cosmonauților, nr. 4, bl. 124A 

adiacent apartamentului 3 din blocul 124A, scara A, parter – 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 modificarea poziţiei 48 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Constanţei, nr. 13) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – 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 modificarea poziției 819  (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Cosânzeana nr. 6) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – 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 modificarea poziției 1231 (referitoare la 

imobilul situat în Ploieşti, str. Victoraș, nr. 8, bl. 18I, scara A, et. 3, ap. 10) din Anexa 

nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  nr. 267/29.11.2006 

privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Ploieşti” – 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.  

40. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de unitate de învăţământ 

a imobilului situat în str. Mihai Bravu nr. 22 în care a funcţionat Grădiniţa cu program 

normal nr. 1 – 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.  

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul 

public al municipiului Ploieşti referitor la includerea unor bunuri în domeniul public al 

Municipiului Ploieşti şi transmiterea acestora în administrarea Şcolii Gimnaziale 

,,Grigore Moisil” și Grădiniței cu program prelungit nr. 35 – 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.  

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

teren în suprafață de 413 m2, situat în Ploiești, str. Energiei nr. 24B, 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. 

43. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 8,13 m2, situat 

în Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 139, bl. 32B, număr cadastral 127320, Carte Funciară 

127320 – 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. 

44. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil – teren  în „Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul 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.  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenurilor 

în suprafață de 67,00 m2 (număr cadastral 133796, Carte Funciară 133796) și de 

31,10m2 (număr cadastral 134115, Carte Funciară 134115), situate în Ploiești, 

str.Măgurii 2A – 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.   

46. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 43 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Clopoței, nr. 25) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – 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.   

47. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații și încheierea unor 

contracte de închiriere pentru folosinţa spațiilor din imobilul situat în Ploieşti, 

str.Văleni nr. 1-3, bl. 33 IK – 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.   

48. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor unităţi locative  

proprietatea Municipiului Ploiești situate în imobilul din  Ploieşti, str. Artei, nr. 1 prin 

extinderea acestora pe spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, 

eliberate pe parcursul exploatării – 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. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 19 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Bogdan Vodă, nr. 7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – 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. 

50. 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 – inițiat de 

consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, 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. 

51. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Extindere capacitate cămin de bătrâni“ – faza SF, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 491/28.11.2019 – 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. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului Urbanistic de Detaliu – 

construire locuință P + 2E”, beneficiar Marin Lucia, municipiul Ploiești, str. Romană 

nr. 88, Județul Prahova – 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. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Construire locuință unifamilială și anexă” str. Mircea cel Bătrân nr. 70A (număr 

cadastral 146072), Municipiul Ploiești - 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. 

54. Diverse. 

- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul II al anului 2021. 

- Raportul de activitate al direcțiilor din Primăria municipiului Ploiești și 

instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul 2021. 

- Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav, pe semestrul II al anului 2021. 


