
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 282 

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr. 1 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. 251/05.08.2020  

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

         Văzând Referatul de aprobare nr. 374/20.08.2020 al primarului municipiului 

Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre şi Raportul comun de specialitate 

nr.103/19.08.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și 

nr.280/20.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte, prin care se propune modificarea nivelului indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 -2021 cuprinși în anexa 

nr.1 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. 251/05.08.2020; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii din data 

de 28.08.2020; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanțe, 

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

de 28.08.2020; 

         Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 387/31.10.2017 

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului 

de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a 

negocierii acestora cu comisia de negociere; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 251/05.08.2020 

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii 

Publice Ploiești pe anul 2020; 

Ținând cont de prevederile art. 1 pct. 2 pct. 6 și pct. 8 secțiunea 1 „Definiții” și 

cele ale art. 2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de 

performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP. I a 

Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 Având în vedere prevederile art. 6 și 15 din contractul de mandat al membrilor 

Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind 

obiectivele și criteriile de performanță și  modificarea contractului de mandat; 



În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) și e) coroborate cu prevederile 

art. 12 pct. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Conform prevederilor art. 2 pct. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  

În baza art. 129, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 154 și 

art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

                                              HOTĂRĂŞTE:   

 

  Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari 

și nefinanciari pentru perioada 2020 – 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație 

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 251/05.08.2020, conform anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     

          Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, 

cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din 

prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. 

Gogu Maria,  dl. Crețu Ionuț și dl Bucur Adrian Ionuț, membrii ai consiliului de 

administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, 

cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din 

prezenta hotărâre, pentru următorii administratori provizorii: dl. Ristulescu Gheorghe 

și dl. Popa Ionel, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de 

Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional 

conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat așa cum este aprobat la art. 2 și art. 3 din 

prezenta hotărâre. 

         Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul 

Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

          Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 august 2020 

 

                                                                           Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                         Ioana Geanina SERBINOV

    

 

 


