
  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 283 

privind actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică 

produsă în mod centralizat în sistem producție–transport-distribuție pentru 

Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 370 din 14.08.2020 al domnului Primar 

Adrian Florin Dobre și Raportul tehnic de specialitate nr. 4941/14.08.2020 al Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploieşti, prin care se propune actualizarea Contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de 

alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție –

transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 291/26.08.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de 

specialitate nr. 37/18.08.2020 al Direcției Economice din cadrul Primariei 

Municipiului Ploiești; 

  Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 3-  Comisia pentru 

utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești din data de 31.08.2020 ; 

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; 

       În baza prevederilor Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în 

mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție pentru municipiul Ploiești 

nr.2776/5246 din 29.04.2004; 

           În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 97/09.04.2019 privind aprobarea 

măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie 

termică în Municipiul Ploiești; 

      Având în vedere prevederile legislației în domeniu: 

 - În baza art. 8  alin. (1) și alin (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 privind 

serviciul public de alimentare cu energie termică; 

 - În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          - În temeiul prevederilor art. IX alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 225/2016 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



  

           - Adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

nr.65736/30.07.2019, referitoare la modalitatea actualizării contractului de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică; 

În  temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și art. 196 

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

Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică 

produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul 

Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004, conform Actului Adițional anexă la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul 

Adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al 

Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în 

sistem producție – transport – distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 

29.04.2004. 

 Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte si Direcția Economică din cadrul Primăriei Ploiesti, Regia Autonomă de 

Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

     Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice,  

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 august 2020 

 

 

                                                                     Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                         Ioana Geanina SERBINOV

    

 

 
 


