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JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 218 

privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public 

și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 

 

 Consiliul Local al Muncipiului Ploiești: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 282/22.06.2020 al domnului viceprimar 

Cristian Mihai GANEA, Raportul de Specialitate nr. 171/26.06.2020 al Direcției 

Gestiune Patrimoniu, Raportul de Specialitate nr. 271/25.06.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul 

de Specialitate nr. 10939/22.06.2020 al Societății Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploiești S.R.L. prin care se propune modificarea prin act adițional a contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare 

a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010; 

Luând în considerare Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local 

al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, 

Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 

23.06.2020; 

Având în vedere Notei de Constatare nr. 129/ 12.06.2020 a Gărzii Naționale de 

Mediu – Comisariatul Județean Prahova;  

Luând în considerare prevederile Contractului de delegare a Gestiunii prin 

Concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și 

privat al Municipiului Ploiești;  

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată; Ordinul  nr. 1466 din 17 mai 

2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spaţiilor verzi; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit d, art. 129 alin. (7) lit. n, din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 

a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al 

municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, 

conform actului adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul 

adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate 

publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești 

nr.14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, act 

adițional prevăzut în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploiești SRL vor duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

 

 

 

                                                                Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


