
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 496  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 28 februarie 2023 

 

 

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 28 februarie 2023, 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, 22 februarie 2023, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

              

 

 

 



 

 

Anexă la Dispoziția nr. 496/22.02.2023                 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 12 ianuarie 2023.  

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

Municipiului Ploiești din data de 16 ianuarie 2023. 

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

Municipiului Ploiești din data de 19 ianuarie 2023. 

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

Municipiului Ploiești din data de 31 ianuarie 2023. 

5. Întrebări și interpelări. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2023 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de consilierii Radu-Alexandru 

Simionescu și Bogdan Lupu. 

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 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de S.C 

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

inițiat de consilierii Georgeta-Simona 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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2023 a 

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor 

- Prahova” – 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 aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2023 a 

Municipiului Ploieşti pentru „Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 

Prahova” – 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 constituirea comisiei pentru analizarea și 

soluționarea cererilor SC DD EXPLORING SRL pentru trecerea bunurilor imobile 



(două terenuri) din patrimoniul societătii în patrimoniul Municipiului Ploiești, prin dare 

în plată – 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, Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații și Comisiei nr. 2 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea 

patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare 

operațiuni comerciale. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Decontului anual pentru calculul 

compensației aferent perioadei: Noiembrie 2020 - Octombrie 2021, 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 aprobarea prelungirii contractului de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Ploiești – inițiat 

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

Gheorghe Sîrbu-Simion și Anca Agapie. 

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

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări 

și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2023 în 

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

George-Sorin-Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu-Simion, Valentin Marcu, Mihai 

Tonsciuc, Georgeta-Simona Popescu și Dragoș-Alexandru Măchițescu. 

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

Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului. 

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de parteneriat între 

Municipiul Ploiești și Asociaţia Viitor Plus în scopul amenajării peisagistice a unei zone 

din Parcul Municipal Ploiești Vest – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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. 7 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023 cuprinși în anexa nr. 4 la 

contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de 

Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Ploiești nr. 37/01.02.2023 – 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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

16. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării denumirii 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești în ”Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin 

Andreoiu Ploiești”- 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. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație, 

a profilului personalizat al candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de 

Administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi 

evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în 

cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Termo Ploiești S.R.L. – 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. 

18. Proiect de hotărâre privind 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 Anca-Adina Popa. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a trei 

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, Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a 

două posturi 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, Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare cu 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii 

MMSS – SII  MMSS”, cod MySmis 130963 – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 



22. Proiect de hotărâre privind renunțarea la exercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Italiană nr. 4 aprobat prin Hotărârea 

nr. 361/15.10.2020 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii 

Valentin Marcu, Aurelian˗Dumitru Tudor, Nicolae˗Vlad Frusina, Gheorghe Popa, 

Costel Andreescu, Alexandru Ştefan 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. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Municipiului Ploieşti a imobilelor-construcții in suprafaţă de 495 mp, respectiv 48 

mp, număr cadastral 8789-C1 (platformă betonată şi copertină metalică), respectiv 

8814-C2 (construcţie metalică), situate în Municipiul Ploieşti, Piața 1 Decembrie 1918,  

pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – 

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. 

24. 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, Alexandru Ştefan 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. 

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 57 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Crângului, nr. 57) 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 Ştefan 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. 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea poziţiei 727 (referitoare la imobilul 

situat în Ploieşti, str. Armasi, nr. 6A), 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 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.  



27. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul 

municipiului Ploieşti – 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.  

28.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului 

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Str. Enăchiță Văcărescu, nr. 17 A, bl.120F, 

adiacent apartamentului nr. 22 din blocul 120F, scara B, parter – 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 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. 

30.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi 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. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice - faza Studiu de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie 

«Amenajare loc de joacă Parc Mihai Eminescu» - 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. 

32.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Bazin de înot“ – faza SF, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 308/29.08.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bazin de înot“ – faza SF 

- 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. 

33.  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 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere capacitate cămin de bătrâni“ – faza SF - 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. 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Realizare Conductă By-pass la 

Instalația de stins incendii cu hidranți exteriori în Parcul Municipal Ploiești Vest“ - 

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. 

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Realizare microstație de 

epurare cartier Mitică Apostol” Municipiul Ploiești, jud. Prahova - 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. 

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

,,Siguranță! Fără entorse“ - 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. 

37.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie «Conductă termică la Colegiul Tehnic „Toma 

Socolescu”», aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 457/31.10.2018 - 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. 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza SF, şi 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Parcare supraterană zona 

centrală strada Griviţei” – 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. 

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

„Schimbare destinație din zonă locuințe în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe 

colective pentru construire imobil S/D+P+5”, Municipiul Ploiești, str. Trâmbiței, nr 7,  

NC 147707, beneficiar - SC PRIS SRL – inițiat de consilier Radu-Alexandru 

Simionescu. 

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. 

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru: 

„Plan Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea dezvoltării 

unui parc industrial (zona ST. 284000 mp)”, beneficiar S.C. Baupark SRL, str. 

Pompelor nr. 7 A, municipiul Ploiești, jud. 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. 

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - 

„Schimbare destinație teren din zonă industrie nepoluantă în zonă  instituții și servicii  

de interes general și zonă locuințe colective (pentru construire Parc comercial –Retail 

Park și magazin tip Retail, locuințe colective și funcțiuni complementare)”, Str. Găgeni, 

nr 92,  nr. cadastral 130625 – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona 

Popescu și Horia-Nicolae Popovici. 

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. 

42.  Diverse  

 

 

 

 

 

 


