
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 D I S P O Z I Ţ I A NR. 1314 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 10 martie 2023 

 

 

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. (4) 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 10 martie 2023, începând cu ora 13
00

, 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, 07 martie 2023, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI    Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                 
 

        

     

 

 



           

            Anexa la Dispoziția nr. 1314/07.03.2023              

 

     

   

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Ploieşti 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Veolia Energie Prahova 

S.R.L. Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – lot 1 - 

Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

364/12.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - 

Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.58/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - 

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 59/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - 

lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.62/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - 



lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.63/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - 

lot 4 - Bloc 28 E, str. Colinii nr. 2", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

65/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - 

lot 4 - Bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.64/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare – 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. 

9.  Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a 

cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în 

Municipiul Ploiești – Lot 1”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.496/16.11.2018 – 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. 

10.  Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a 

cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în 

Municipiul Ploiești – Lot 2”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.497/16.11.2018 – 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a 

cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în 

Municipiul Ploiești – Lot 3”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.498/16.11.2018 – 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 actualizarea valorii cererii de finanțare şi a 

cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în 

Municipiul Ploiești – Lot 4”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.499/16.11.2018 – 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – 

lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 365/12.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare – 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 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi 

modernizare Pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 1 şi Bulevardul Bucureşti 

2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului – 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploieşti în 

cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență,  pentru depunerea proiectului „Dotarea cu echipamente tic, mobilier și 

materiale educaționale și sportive a unităților de învățământ din municipiul 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. 

16.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.463/05.10.2022 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 

619/21.12.2018, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 34.013.308,36 

lei, cu modificările ulterioare – 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. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional din 

debutant în asistent al unei funcții publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului 

Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

http://awbrouter.e-concept.ro/?type=FAN&awb=2065300020002
http://awbrouter.e-concept.ro/?type=FAN&awb=2065300020002
http://awbrouter.e-concept.ro/?type=FAN&awb=2065300020002
http://awbrouter.e-concept.ro/?type=FAN&awb=2065300020002


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, petiții și reclamații. 

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti nr. 475/11.10.2022, privind atribuirea în mod direct a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod 

centralizat, în sistem producție, transport, distribuție 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. 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  

nr.365/30.09.2021 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei 

hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploiești 

Vest-Ploiești Crâng cu număr de inventar 255” și a loturilor de teren aferente, din 

domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea  

C.N.C.F. ,,CFR’’ S.A  în domeniul public al Municipiului Ploiești,  cu modificările și 

completările 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. 

20.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova – inițiat de consilierii 

Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Georgeta-Simona Popescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, 

Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan și Cristian-Mihai Ganea. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 


