
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 D I S P O Z I Ţ I A NR. 428 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 09 februarie 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 09 februarie 2023, 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 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, 09 februarie 2023, în două exemplare originale. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Andrei-Liviu VOLOSEVICI    Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                 
 

        

     

 

 



           

      Anexa la Dispoziția nr. 428/09.02.2023              

 

       

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii 

pentru acoperirea diferenţei preţului de livrare şi prețurile locale ale energiei termice 

facturate populaţiei către S.C.TERMO PLOIEȘTI SRL – 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. 

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun  în 

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi 

transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. 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. 

 

 

 


