
ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 269 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul: „Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 

ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4 - 

reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, 

nr.3 - reabilitare/modernizare/compartimentare” 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti;  

Văzând Referatul de aprobare nr. 365/12.08.2020 al domnului viceprimar 

Cristian Mihai Ganea și al consilierilor: Larisa Băzăvan, George-Sorin-Niculae Botez, 

Constantin Grigore, Nicoleta Năforniță, Gheorghe Popa, Florin-Lucian Sicoie și 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Raportul de specialitate nr. 7808/12.08.2020 al Direcţiei 

Tehnic-Investiţii și  Raportul de specialitate nr. 35/13.08.2020 al Direcției Economice 

prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici, a documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4-

reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, 

nr.3-reabilitare/modernizare/compartimentare” 
Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanţe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data 

de 13.08.2020 şi de avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 23/28.07.2020; 

Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa 

Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate 

din mediul urban; 

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, modificată și completată, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.325/15.09.2017 privind  

aprobarea constituirii şi participării Municipiului Ploieşti în calitate de asociat în 

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Ploiești - dezvoltarea sustenabilă a zonelor 

marginalizate din Municipiul Ploiești,  

În temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu dispoziţiile art.139, alin.(1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul: „Îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 

din ZUM 4 - reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, 

Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”, conform Anexei 

nr. 1. 



Art. 2 Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru     

proiectul: „Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuinţelor sociale din 

cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare 

/compartimentare”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în vederea depunerii spre finanțare a acestuia la GAL-Ploiești, ulterior fiind 

dezvoltat într-un proiect matur ce va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 

9, Prioritatea de Investiții – 9.1, Obiectivul Specific 9.1. 

Art. 3 Aprobă descrierea investiției pentru proiectul: „Îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 

din ZUM 4 - reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, 

Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii spre 

finanțare a acestuia la GAL-Ploiești, ulterior fiind dezvoltat într-un proiect matur ce va 

fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de Investiții – 9.1, 

Obiectivul Specific 9.1. 

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești își dă acordul cu privire la 

depunerea proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în 

risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuinţelor sociale din 

cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare 

/compartimentare” la GAL-Ploiești, ulterior fiind dezvoltat într-un proiect matur ce 

va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de Investiții – 9.1, 

Obiectivul Specific 9.1. 

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.  

 
 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 13 august 2020 

 

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ  Ioana Geanina SERBINOV 
  


