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DISPOZIŢIA NR. 4141 

 

 

 Primarul Municipiului Ploieşti: 

 văzând Informarea prealabila prin adresa nr.122/15.09.2022 a Primarului municipiului Ploiești 

domnul Andrei Liviu VOLOSEVICI, precum și referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare și 

Administrativ nr.530/15.09.2022;  

având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.381/13.11.2020 privind 

alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploieşti, Hotărârea Consiliului Local nr.360/30.08.2022 privind 

eliberarea din funcție a viceprimarului municipiului Ploiești și Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr.397/12.09.2022 privind alegerea Viceprimarului Municipiului Ploiești;  

în baza prevederilor art. 152 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată, care reglementează "Viceprimarul este subordonat primarului şi, în 

situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele 

primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale 

viceprimarului"; 

în conformitate cu prevederile art.157 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată, care reglementează modul de delegare a atribuțiilor; 

în temeiul art. 196 alin.(1) lit."b" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată; 

 

D I S P U N E: 

 

 

 Art. 1 Delegarea și stabilirea unor atribuții pentru a fi exercitate de doamna POPA ANCA 

ADINA viceprimar al Municipiului Ploiești, începând cu data de 15.09.2022, astfel: 

 

I. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

organismelor prestatoare de servicii publice: 

1. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești; 

2. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Casei de Cultură ,,Ion Luca Caragiale” Ploiești; 

3. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Creșei nr.39 Municipiul Ploiești; 

4. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Serviciului Public Local Comunitar de Evidența 

Persoanelor Ploiești. 

 

II. Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor: 

Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

specialitate după cum urmează:  

Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Direcției Economice. 

 

III.  Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de primar conform prevederilor legii, precum 

și acelea încredințate de Consiliul Local Ploiești. 

 

Art.2.Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va 

comunica structurilor implicate si va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii,  

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 15.09.2022 

 

 

    PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

   Andrei Liviu VOLOSEVICI            Mihaela Lucia CONSTANTIN 

                


