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HOTĂRÂREA NR. 9   

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” 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2/11.01.2021 al domnului primar Andrei-

Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate nr. 11/20.01.2021 al Direcției 

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

Specialitate nr. 3/15.01.2021 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Ploiești și 

Raportul Tehnic de Specialitate nr. 133/11.01.2021 al Regiei Autonome de Servicii 

Publice Ploiești prin care se propune aprobarea reviziei „Studiului 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”; 

Văzând avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru utilităţi publice, calitatea vieții 

şi protecţia mediului din data de 28.01.2021; 

Văzând revizia Studiului 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; 

Având în vedere prevederile legislației în domeniu: 

- În baza art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de alimentare 

cu energie termică; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

- În conformitate cu art. 22, alin. (3) și art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d și e și alin. (7) lit. n din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

modificată și completată;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă 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”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art. 2 Stabilește modalitatea optimă de gestiune a serviciului public de 

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

transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești, 

conform reviziei Studiului de oportunitate și fundamentarea alegerii modalității de 

gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică, ca fiind Contract de 

concesiune conform Legii 100/2016. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția 

Economică din cadrul Primăriei Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice 

Ploiești.  

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

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti astăzi, 28 ianuarie 2021 

 

 

 

  

                                                                   Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

        Radu-Alexandru SIMIONESCU                  Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                   Director Executiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


