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Nr. 

Înreg 
Data emiterii Titlul hotărârii 

196 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 

195 
27.04.2023 Hotărâre privind solicitarea de transmitere a bunurilor imobile situate in Ploiesti B-dul Petrolului, nr.4, din 

domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Ploiești 

194 

27.04.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.196/2007 privind 

aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de interes public ,,Parc Municipal Vest” prin 

participarea la ,,Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în 

localități” 

193 
27.04.2023 Hotărâre privind constituirea Comisiei de monitorizare și avizare a activității Clubului Sportiv Municipal 

Ploiești 

192 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire două locuinţe colective P+3, alee 

pietonală şi carosabilă”, Municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 329, jud. Prahova 

191 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea transformării gradelor profesionale a paisprezece posturi vacante şi a unui post 

ocupat din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti 

190 
27.04.2023 Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului (teren+construcție), situat în Ploiești, str. 

Barbu Delavrancea nr. 11, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești 

189 
27.04.2023 Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului–teren în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, 

str. Luminișului nr. 10A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești 

188 

27.04.2023 Hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată 

în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T4-T5, sc. T4, ap. 6, Carte funciară nr. 136695-C1-U6 

nr. cadastral 136695-C1-U6, către titularul contractului de închiriere 

187 27.04.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă 

186 

27.04.2023 Hotărâreprivind aprobarea PUZ – pentru: „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă 

instituții și servicii în zonă locuințe colective (SUP. ST. 5221 mp)”, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 

72, municipiul Ploiești, jud. Prahova 
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185 
27.04.2023 Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință 

184 27.04.2023 Hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol 

183 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2023 la unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat şi antepreșcolar din Municipiul Ploieşti 

182 

27.04.2023 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.136/30.03.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale 

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 

181 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea transformării a două posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, 

instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti 

180 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere ale S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în perioada 2023 – 2027 

179 
27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2022 ale Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploiești 

178 

27.04.2023 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” 

177 
27.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti 

176 
27.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Filarmonicii “Paul 

Constantinescu” Ploieşti 

175 
27.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  finanțat din venituri proprii pe anul 2023 al 

Colegiului Național “Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti 

174 
27.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2023 al   Colegiului Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti 

173 
27.04.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 94/10.03.2023 privind trecerea 

unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova 

172 27.04.2023 
Hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti pictorului 

Adam Sorin 
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171 24.04.2023 
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal 

Ploieşti 

170 10.04.2023 

Hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 

S.R.L. pentru procurare, montare, demontare, recondiţionare şi relocare indicatoare rutiere şi mobilier 

stradal, pentru anul 2023 

169 10.04.2023 
Hotărâre privind aprobarea tarifelor din parcările publice cu plată de pe domeniul public și privat al 

municipiului Ploiești 

168 10.04.2023 

Hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” 

167 06.04.2023 

Hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr.10073/17.05.2022 având ca obiect 

delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire 

în Municipiul Ploieşti 

166 06.04.2023 Hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare 

165 06.04.2023 
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2023 al S.C. Transport Călători 

Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2024-2025 

164 06.04.2023 
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-

2025 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

163 05.04.2023 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 

162 04.04.2023 
Hotărâre privind constituirea comisiei de negociere privind eșalonarea debitelor datorate de către 

Municipiul Ploiești către creditoarea Veolia Energie Prahova S.R.L 

161 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti 

pe anul 2023 

160 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 
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159 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea menținerii prețului local al energiei termice facturată populației în municipiul 

Ploiești 

158 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2023 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia 

Municipiilor din România 

157 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Programului anual, a Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes local și a Metodologiei 

Generale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului 

Ploiești, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 pentru anul 2023 

156 30.03.2023 
Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință 

155 30.03.2023 

Hotărâre privind modificarea poziţiei 856 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Domnişori, Nr.17) 

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” 

154 30.03.2023 

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru 

anul 2023 

153 30.03.2023 

Hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate imobilului proprietate Municipiului Ploiești 

situat în strada Cașin, nr. 5A, bl.15G,sc.B,et.2,ap.nr.22 și repartizarea acestuia 

152 30.03.2023 

Hotărâre privind modificarea poziţiei 1031 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân, 

nr. 121 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” 
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151 30.03.2023 

Hotărâre – privind actualizarea poziţiei 866 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Eroilor, nr. 104), 

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” 

150 30.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea poziţiei 85 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Fortunei, nr.10), 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” 

149 30.03.2023 
Hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Ploiești, str. Căpșunelor nr. 2 Bis 

148 30.03.2023 

Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului - garaj înscris în Cartea Funciară nr.149023, 

situat în Ploiești, str. Cosânzeana, nr. 6, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești 

147 30.03.2023 

Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 9 m2, situat în Ploiești, 

str. Ion Heliade  Rădulescu, nr. 23A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești 

146 30.03.2023 

Hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti şi trecerea din domeniul 

public în domeniul privat pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării 

acestora 

145 30.03.2023 

Hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Ploieşti” 

144 30.03.2023 
Hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti 

143 30.03.2023 

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri 

aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea 

valorificării şi, după caz, casării acestora 
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142 30.03.2023 

Hotărâre privind mutarea unor chiriași într-o unitate locativă vacantă, aflată în proprietatea Municipiului 

Ploiești 

141 30.03.2023 

Hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Ploiești în fondul de locuințe 

sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale 

140 30.03.2023 
Hotărâre privind mutarea unor chiriași 

139 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate și finanţate din 

bugetul local al Municipiului Ploieşti pentru anul 2023 

138 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploieşti la Proiectul 

„Construirea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ a 

Colegiului Național „I. L. Caragiale” Ploiești 

137 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a două funcţii publice de execuţie din cadrul 

Primăriei Municipiului Ploieşti 

136 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale 

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 

135 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea  transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcţii 

publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti 

134 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcţii ale Spitalului 

Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti 
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133 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși pentru 

ocuparea a cinci posturi de membru în cadrul Consiliului de administraţie la S.C. Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploieşti S.R.L., vacante începând cu data de 01.07.2023 

132 30.03.2023 

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local nr. 691 din 27 

decembrie 2022 

131 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Asociația International 

School Chess Union 

130 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice 

supraterane cu plată, situată în Ploiești, strada Cuza – Vodă nr. 8C 

129 30.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor 

publice cu plată, aflate pe domeniul public și privat, al municipiului Ploiești 

128 30.03.2023 
Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 

127 30.03.2023 

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Toma 

Socolescu, Municipiul Ploieşti 

126 30.03.2023 

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal 

Ploieşti pe anul 2023 
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125 23.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică - proiectul tehnic, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE B-

DUL INDEPENDENTEI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE SENSUL GIRATORIU GARA DE SUD - 

STRADA GH. LAZAR)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 

124 23.03.2023 

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 

377/30.08.2022 privind modificarea „Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor 

comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului 

Ploieşti”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 95/28 februarie 2022, cu 

modificările ulterioare 

123 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei în municipiul 

Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2020 

122 20.03.2023 

Hotărâre privind  actualizarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului «Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861», aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.228/2020 

121 20.03.2023 

Hotărâre – privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” aprobați 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.140/2020 
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120 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.139/2020 

119 20.03.2023 

Hotărâre privind  actualizarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai  Ploiești” cod SMIS 126860, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.237/2020 

118 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.137/2020 

117 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești – lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 365/12.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare 

116 20.03.2023 

Hotărâre – privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții “Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești, Cartier Râfov” cod SMIS 

124892, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/08.05.2020 

115 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 4”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.499/16.11.2018 

114 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 3”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.498/16.11.2018 
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 113 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 2”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.497/16.11.2018 

112 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.496/16.11.2018 

111 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 

110 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 28 E, str. Colinii nr. 2”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.65/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 

109 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 

108 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 

107 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. 1A”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 59/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 
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106 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.58/26.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare 

105 20.03.2023 

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică blocuri în Municipiul Ploiești – lot 1 - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.364/12.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare 

104 20.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea procedurii de eșalonare a debitelor restante reprezentând sume datorate de către 

Asociația Club Sportiv Petrolul 52 către creditoarea Club Sportiv Municipal Ploiești 

103 20.03.2023 

Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință 

102 20.03.2023 

Hotărâre pentru modificarea și completarea documentației necesare delegării prin concesiune a serviciului 

de iluminat public în municipiul Ploiești și modificarea în mod corespunzător a Caietului de sarcini, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/31.01.2023 privind aprobarea documentaţiei necesare 

delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti 

101 10.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării de 

investiții noi, dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Municipal Ploiești 

100 10.03.2023 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 
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99 10.03.2023. 

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.365/30.09.2021 privind solicitarea către 

Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) 

L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng cu număr de inventar 255” și a loturilor de teren aferente, din 

domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea  C.N.C.F. ,,CFR’’ 

S.A  în domeniul public al Municipiului Ploiești,  cu modificările și completările ulterioare 

98 10.03.2023. 

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 475/11.10.2022, 

privind atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie 

termică produsă în mod centralizat, în sistem producție, transport, distribuție al municipiului Ploiești 

97 10.03.2023. 

Hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții 

publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti 

96 10.03.2023. 

Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploieşti în cadrul apelului de proiecte lansat prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență,  pentru depunerea proiectului „Dotarea cu echipamente tic, 

mobilier și materiale educaționale și sportive a unităților de învățământ din municipiul Ploiești” 

95 10.03.2023. 

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 

1 şi Bulevardul Bucureşti 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 

94 10.03.2023. 

Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 

județului Prahova 

93 02.03.2023 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 
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92 

28.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 377/30.08.2022 

privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter 

provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 95/28 februarie 2022, cu modificările ulterioare 

91 

28.02.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Filarmonicii “Paul 

Constantinescu” Ploieşti 

90 

28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi normativului de personal ale Spitalului de 

Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti 

89 
28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2023 

88 

28.02.2023 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția 

Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Ploiești nr. 425/31.10.2019, cu modificările și completările ulterioare 

87 

28.02.2023 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. 

Tache Ionescu nr. 1 

86 

28.02.2023 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 

85 

28.02.2023 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. 

Găgeni nr. 92 
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84 

28.02.2023 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 

83 

28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza SF, şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: “Parcare supraterană zona centrală strada Griviţei” – 

82 

28.02.2023 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 

81 

28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,Siguranță! Fără entorse“ 

80 

28.02.2023 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 

79 

28.02.2023 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 

78 

28.02.2023 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» 

77 

28.02.2023 Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 

219/2010, cu modificările şi completările ulterioare 
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76 

28.02.2023 Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință 

75 

28.02.2023 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 

74 
28.02.2023 Hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti 

73 

28.02.2023 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” 

72 

28.02.2023 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” 

71 

28.02.2023 Hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor în registrul 

agricol 

70 

28.02.2023 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 

69 

28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în 

cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII  MMSS”, cod MySmis 130963 

68 

28.02.2023 Hotărâre – privind aprobarea transformării gradului profesional a trei funcții publice din cadrul Serviciului 

Public Finanţe Locale Ploieşti 
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67 

28.02.2023 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 

66 

28.02.2023 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. 

65 28.02.2023 
Hotărâre privind avizarea modificării și completării denumirii Spitalului Județean de Urgență 

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

64 28.02.2023 

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 

63 28.02.2023 

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 

62 28.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de 

iluminat public în Municipiul Ploiești 

61 28.02.2023 

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 



SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE 

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 
 
 

60 28.02.2023 

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 

59 28.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2023 a Municipiului Ploieşti pentru „Asociația 

pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova” 

58 28.02.2023 

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” 

57 28.02.2023 

Hotărâre pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 

S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare 

56 28.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Hale și Piețe S.A. 

Ploiești 

54 23.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar din bugetul local al Municipiului Ploiești 

către S.C. Termo Ploiești S.R.L. 

53 23.02.2023 

Hotărâre privind acordarea în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei dintre 

preţul de livrare şi prețurile locale ale energiei termice facturate populaţiei de către S.C.TERMO 

PLOIEȘTI SRL 

52 23.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026 

51 14.02.2023 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al  Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti 

pe anul 2023 
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50 

14.02.2023 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 688/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Ploiești pe 

anul 2022 

49 
14.02.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” 

48 

14.02.2023 Hotărâre privind acordarea în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei dintre 

preţul de livrare şi prețurile locale ale energiei termice facturate populaţiei de către S.C.TERMO 

PLOIEȘTI SRL 

47 09.02.2023 

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 

46 09.02.2023 

Hotărâre privind acordarea în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei dintre 

preţul de livrare şi prețurile locale ale energiei termice facturate populaţiei de către S.C.TERMO 

PLOIEȘTI SRL 

45 01.02.2023 
Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

44 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti 

43 01.02.2023 

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 

42 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al unui post de execuție de debutant din 

cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti 



SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE 

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 
 
 

41 01.02.2023 

Hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor ca administrator în cadrul Consiliului de 

administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești 

40 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-

2026 

39 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 

2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 

38 01.02.2023 

Hotărâre 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 

37 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-

2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești 

36 01.02.2023 

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 

35 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 al 

Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti 

34 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2023 

şi estimări pentru anii 2024-2026 

33 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ 

Ploieşti pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 
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32 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti pentru 

anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 – 2026 

31 01.02.2023 

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 

30 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial 

“Constantin Stere” pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

29 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024 – 2026 al 

Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti 

28 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-

2026 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti 

27 01.02.2023 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2023 și 

estimări pentru anii 2024-2026 

26 31.01.2023 

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 475/11.10.2022, 

privind atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie 

termică produsă în mod centralizat, în sistem producție, transport, distribuție al municipiului Ploiești și a 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 484/13.10.2022, privind completarea Hotărârii nr. 

358/25.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind solicitarea de trecere din domeniul 

public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești a bunurilor imobile și mobile 

aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă, cu modificările și 

completările ulterioare 

25 
31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de 

iluminat public în municipiul Ploiești 

24 
31.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.232/30.05.2022, cu 

modificările ulterioare 



SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE 

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 
 
 

23 

31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de 

învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 

2023 – 2024 

22 

31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti în calitate de membru al Asociaţiei 

„Grupul de Acţiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul 

Ploiești” 

21 
31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea măsurilor de asigurare a continuității serviciului public de salubrizare pentru 

activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, în municipiul Ploiești 

20 

31.01.2023 Hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în 

administrarea Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul 

municipiului Ploieşti 

19 

31.01.2023 Hotărâre privind actualizarea poziţiei 64 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Decebal, nr.1A), 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” 

18 

31.01.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri 

aferente sistemului de semnalizare și semaforizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării 

şi, după caz, casării acestora 

17 31.01.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă 

16 
31.01.2023 Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință 

15 

31.01.2023 Hotărâre privind modificarea poziţiei 1218 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Udriște Năsturel, 

nr. 6) 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” 

14 

31.01.2023 Hotărâre privind actualizarea poziţiei 986 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 

55) 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” 

13 

31.01.2023 Hotărâre privind actualizarea şi completarea poziţiei 861 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. 

Doctor Bagdazar, nr. 1) 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” 



SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE 

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 
 
 

12 
31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul 

legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale 

11 
31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a două funcții publice din cadrul Serviciului 

Public Finanţe Locale Ploieşti 

10 
31.01.2023 Hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea 

organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești 

9 
31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere ale  S.C. 

Termo Ploieşti S.R.L. în perioada 2023 - 2027 

8 
31.01.2023 Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată 

de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2023 

7 19.01.2023 
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 

6 19.01.2023 Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 19 ianuarie 2023 

5 16.01.2023 
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 

4 16.01.2023 
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la modulele pentru comerț stradal situate în municipiul 

Ploiești, Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu 

3 16.01.2023 
Hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 1395/20.01.2014 încheiat 

între Municipiul Ploieşti şi Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti 

2 16.01.2023 
Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală 

a Asociaților de la S.C. Termo Ploiești S.R.L. 

1 16.01.2023 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 426 din 07 decembrie 2010   

 


