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MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 18499 

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 22 decembrie 2022 

 

 

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 22 decembrie 2022, începând cu ora 1300, 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, 16 decembrie 2022, în două exemplare originale. 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                              p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

             Director Executiv 

 

 

 



 

Anexă la Dispoziția nr. 18499/16.12.2022 

 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 03 noiembrie 2022.  

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

Municipiului Ploiești din data de 14 noiembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 17 noiembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 24 noiembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 noiembrie 2022. 

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

Municipiului Ploiești din data de 29 noiembrie 2022. 

7.  Întrebări și interpelări. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

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. 

9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a 

impozitului pe teren pentru anul 2023 ca urmare a încadrării acestora în categoria 

imobilelor neîngrijite – 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 al 

Grădiniței cu program prelungit  Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Municipiul Ploieşti 

– inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-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 rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2022 – inițiat de primar Andrei-

Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe 

anul 2022 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2023-2024 – 

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 rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul  2022 – Revizia IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. – 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 aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti 

pe anul 2023 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii 

Regenerabile” – 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor aflate 

în administrarea Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti şi tarife pentru biletele de intrare la 

spectacole – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-

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.  

16.  Proiect de hotărâre privind acordul pentru preluarea Spitalului General CF 

Ploiești în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – 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. 

17.  Proiect de hotărâre privind semnarea contractului de furnizare a 20 de 

tramvaie unidirecţionale de circa 18 m pentru municipiul Ploiești – 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. 



18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii estimate a 

contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse 

regulate in Municipiul Ploiesti 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. 

19.  Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.402/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local, modificată – inițiat 

de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport. 

20.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, pe lângă Administraţia Serviciilor 

Sociale Comunitare Ploieşti, a Comitetului Local pentru dialog și incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități – inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului „TAXI 

INCLUZIV” destinat persoanelor cu dizabilități din Ploiești – inițiat de consilierii 

Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială. 

22.  Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului anual dedicat persoanelor 

cu dizabilități din Ploiești „Dizabilitate și Prietenie” – inițiat de consilierii Magdalena 

Trofin și Mihai Tonsciuc. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 

23.  Proiect de hotărâre privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Municipiul Ploiești – 

inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport. 

24.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor 

publici şi ale personalului contractual din Primăria Municipiului Ploieşti şi din 

instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al 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. 



25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 13 (treisprezece) funcţii 

de execuţie 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. 

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea 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. 

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

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Frăsinet, nr. 12, bl. 4E adiacent 

apartamentului 22 din blocul 4E, scara B,  parter – 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. 

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

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Bahluiului, nr. 14, bloc 150 adiacent 

apartamentului nr. 44 din blocul 150, scara B, parter – 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. 

29.  Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri  în “Inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”  şi transmiterea acestora către 

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – 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. 

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

Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Aleea Varbilău, nr. 3, bl. 153, adiacent 

apartamentului 4, din bl.153, sc. C, parter – 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 exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Ploiești, str. Stadionului 

nr.14 – 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. 

32.  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 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. 

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de 

concesiune nr. 334034/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul 

Medical Individual Dr. Necula Adriana  pentru spațiul cu destinația de cabinet medical 

situat în Ploiești, strada G-ral Eremia Grigorescu nr. 19, bl. 44, ap. 61 – 64 – inițiat de 

consilierii Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Lupu Bogdan, Andreescu Costel, 

Ștefan Alexandru. 

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. 

34.  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. 

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

„Schimbare destinație teren din zona 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, Radu–Alexandru 

Simionescu, Horia-Nicolae Popovici și Răzvan Enescu. 

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. 



36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 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 – inițiat de consilierii Iulian Bolocan 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. 

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

„Plan Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice în vederea dezvoltării 

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

Pompelor nr. 7 A, municipiul Ploiesti, 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. 

38.  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 consilierul 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. 

39.  Diverse  

 

 

 

 

 

 


