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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 358 

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, 

organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public și 

privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.263/26.07.2013, cu completări și modificări aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 120/25.04.2018 

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 446/23.09.2020 al consilierului Marilena 

Stanciu şi Raportul de specialitate al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ 

PLOIEŞTI S.R.L., înregistrat sub nr. 13846/27.07.2020  prin care se propune aprobarea 

modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea 

parcărilor publice cu plata, aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.263/26.07.2013, modificată și completată 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.120/25.04.2018;  

Ținând cont de Raportul de specialitate comun nr. 265/30.09.2020 al Direcției 

Gestiune Patrimoniu și nr. 349/30.09.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic 

Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul de specialitate nr. 9859/02.10.2020 al 

Direcției Tehnic Investiții și de Raportul de specialitate nr. 111/28.09.2020 al Direcției 

Economice;  

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 7, a Consiliului Local – 

Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții 

și reclamații din data de 13.10.2020 și Avizul Comisiei de Specialitate nr. 2 pentru 

valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi 

promovare operaţiuni comerciale din data de 13.10.2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A. cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ; 



2 
 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea 

reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, modificată; 

Faţă de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1) , alin. (2), lit. c) şi alin. (6) lit. a) și art. 196 

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

administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă modificarea Cap. II ,,Programul de funcționare a parcărilor”, art. 6 

din cadrul Anexei nr. 2 ,,Regulament pentru înființarea, organizarea și exploatarea 

parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești,” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/26.07.2013, completată și modificată 

prin Hotarârea Consiliului Local nr. 120/25.04.2018. 

Art. 2 Aprobă modificarea și completarea Anexei 1, aprobată prin Hotarârea 

Consiliului Local nr. 263/26.07.2013, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Stabilește ca parcările publice de la poziția nr.1 la poziția nr.29, aflate în 

concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, din cadrul  Anexei nr.1 

la prezenta hotărâre, sunt amenajate și exploatate, având regim de parcare publică cu 

plată. 

Art. 4 Parcările de la poziția nr. 30 la poziția nr. 36, ce se transmit în concesiunea 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., din cadrul  Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, sunt parcări amenajate, dar neexploatate de către Societatea Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. 

Art. 5 Parcările de la poziția nr. 37 la poziția nr. 60, ce se transmit în concesiunea 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, din cadrul  Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, sunt parcări în curs de amenajare. 

Art. 6 Se exclude Anexa nr. 3 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.263/26.07.2013, completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.120/25.04.2018. 

         Art. 7 Aprobă modificarea Anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.229/27.06.2013 – Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, a 

Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a 

rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor 

entități) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, inclusiv 

echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, 

Contractului cadru de delegare de gestiune, în sensul excluderii din aceasta a parcărilor 

identificate în Anexa nr. 1. 
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          Art. 8 Aprobă completarea Anexei 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 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. corespunzător Anexei 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 9 Celelalte prevederi ramân neschimbate. 

         Art. 10 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția 

Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Art. 11 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploiești, astăzi, 15 octombrie 2020 

 

   

   Contrasemnează: 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL, 

        Gheorghe ANDREI                  Mihaela ZAHARIA 

         

 

 

 

 

 

 


