
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 
 D I S P O Z I Ţ I A NR. 372 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 01 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. (3) lit. b) 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 01 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, 27 ianuarie 2023, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 

          PRIMAR,                                     SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 



    Anexă la Dispoziția nr. 372/27.01.2023   

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale 

a municipiului Ploieşti pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 - 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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2023 și estimări pentru anii 2024-2026 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti - 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. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 și 

estimări pentru anii 2024 – 2026 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti - 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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2023 și estimări pe anii 

2024-2026 - 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. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2023 și estimări pentru anii 2024-2026 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a 

Municipiului Ploieşti – 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. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 – 2026 

- 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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2023 și estimări pentru anii 

2024-2026 - 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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 - 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 și 

estimări pentru anii 2024-2026 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 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2023 şi estimări 2024-2026 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Ploieşti - 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. 

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

2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești 

– 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. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de 

finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular 



și confesional acreditat pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 – 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 aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești 

pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 – 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 numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor 

ca administrator în cadrul Consiliului de administrație 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, petiții și reclamații. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al 

unui post de execuție de debutant 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 și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

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

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

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

la Cantina Socială Ploiești, precum și pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsura 

de protecţie specială, pentru anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 


