
JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 233  

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti în data de 28 ianuarie 2021 

 

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 28 ianuarie 2021, începând cu ora 1500, 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, 22 ianuarie 2021, în două exemplare originale. 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

       PRIMAR,                               p. SECRETAR GENERAL, 

   Andrei-Liviu VOLOSEVICI                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      

 

 

 



Anexa la Dispoziția nr. 233/2021 

 

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

Municipiului Ploiești din data de 02 decembrie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 14 decembrie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 18 decembrie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 23 decembrie 2020. 

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

Municipiului Ploiești din data de 28 decembrie 2020. 

6. Întrebări și interpelări. 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu – inițiat de primar Andrei-Liviu 

Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 

2300lei pentru funcţiile cu gradaţia 0 care se află sub nivelul de 2300lei şi menţinerea 

salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/27.02.2019 – 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a 

Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor - Prahova” – 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 Revizia la „Studiul de oportunitate privind 

gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în 

sistem producție – transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru 

Municipiul Ploiești” - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

Transmis spre avizare Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești – Comisia de utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului. 



11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional 

din debutant în asistent al unei funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe 

Locale 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, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești, petiții și reclamații. 

12.  Proiect de 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 – inițiat de consilierii Cristina Toma – 

Cochinescu, Iulian Bolocan, Zoia Staicu, Nicoleta Ștefan, Anca – Adina Popa, 

Magdalena Trofin și Cristian Mihai Ganea. 

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

Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență social. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului – teren, 

situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și blocului de 

locuințe sociale – Fero din Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-

Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-

Toma Stănciulescu 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. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea 

cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti – inițiat 

de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, 

Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuţ 

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. 

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte încheiate 

pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale - inițiat de consilierii Gheorghe 

Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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. 

16.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de comodat între 

Municipiul Ploiești și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova 



pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, 

str. M. Kogălniceanu nr. 1. bl. B, subsol – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, 

Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.  

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. 

17.  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, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan 

Lupu.  

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. 

18.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemțiune pentru cumpărarea construcţiei situată în Bulevardul Independenţei nr. 24 

– inițiat de consilierii Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-

Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma, Vîscan Robert-

Ionuț. 

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. 

19.  Diverse. 

 

 

 

  

 


