
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208 

privind atribuirea prin licitație publică a licenței asupra mărcilor 

aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, 

în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 231/16.06.2021 al Primarului Municipiului 

Ploieşti, Andrei Liviu Volosevici, precum şi Raportul de specialitate 

nr.204/17.06.2021 al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii 

Publice, Contracte, Raportul de specialitate nr. 195/16.06.2021 al Direcţiei Gestiune 

Patrimoniu și Raportul de specialitate nr. 144/17.06.2021 al Direcției Economice, 

privind atribuirea prin licitaţie publică a licenţei asupra mărcilor aflate în proprietatea 

privată a Municipiului Ploieşti, în baza unui contract de licenţă exclusivă cu titlu 

oneros; 

În baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului României nr. 1134 

din 2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind  

mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deţinute de 

Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol;  

Luând în considerare Procesul verbal și Avizul din data de 17.06.2021 ale 

Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – 

Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură, 

Promovare Operaţiuni Comerciale; 

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii din data de 17.06.2021; 

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

lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Însușește rapoartele de evaluare nr. 1/27.04.2021, nr. 2/27.04.2021, 

nr.3/27.04.2021, nr. 4/27.04.2021, nr. 5/27.04.2021 și nr. 6/27.04.2021 întocmite de 

către P.F.A. Constantin Valerică, evaluator autorizat membru titular A.N.E.V.A.R., 

pentru mărcile F.C. PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, 

FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi 

PETROLUL 95, conform Anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  



 Art. 2 Aprobă atribuirea prin licitaţie publică a licenţei asupra mărcilor F.C. 

PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, FOTBAL CLUB 

PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi PETROLUL 95, aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Ploieşti, conform Anexei nr. 7 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei 

publice pentru atribuirea în baza unui contract de licenţă exclusivă cu titlu oneros 

asupra mărcilor prevăzute la art. 2, conform Anexei nr. 8 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

Art. 4 Aprobă Documentația de atribuire ce va sta la baza organizării licitaţiei 

publice pentru atribuirea licenţei asupra mărcilor prevăzute la art. 2, ce constituie 

Anexa nr. 9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 5 Aprobă preţul de pornire la licitație pentru atribuirea licenței asupra 

celor 6 mărci în valoare de 100.913 lei/an. 

Art. 6 Aprobă pentru atribuirea licenței celor 6 mărci: 

- garanția de participare la licitație în sumă de 100.913 lei,  

- taxa de participare la licitație este de 6.000 lei, 

- contravaloarea documentației de atribuire este de 1.000 lei. 

Art. 7 Aprobă Contractul cadru de licență exclusivă cu titlu oneros asupra 

mărcilor prevăzute la art. 2, ce constituie Anexa nr. 10 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.      

Art. 8 Aprobă ca durata contractelor de licenţă exclusivă asupra mărcilor 

prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre să fie de 2 (doi) ani de la încheierea acestora. 

Art. 9 Aprobă constituirea Comisiei de licitaţie pentru atribuirea în baza unui 

contract de licenţă exclusivă cu titlu oneros a licenţei asupra mărcilor prevăzute la 

art. 2  din prezenta hotărâre, în următoarea componenţă: 

 

MEMBRI:  SUPLEANȚI: 

Simionescu Radu-Alexandru Ștefan Nicoleta 

Nicodim Daniel Săbău Valentin- Răzvan 

Enescu Răzvan Andreescu Costel 

 

Secretariatul comisiei de licitație va fi asigurat de către reprezentanți ai 

Direcţiei  Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploieşti și reprezentanți ai Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte a 

Municipiului Ploieşti. Reprezentanţii din aparatul de specialitate al Primarului vor fi 

numiţi prin dispoziţia acestuia. 

Art. 10 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestaţiilor pentru 

atribuirea în baza unui contract de licenţă exclusivă cu titlu oneros a licenţei asupra 

mărcilor prevăzute la art. 2  din prezenta hotărâre, în următoarea componenţă: 

 

MEMBRI:  SUPLEANȚI: 

Marcu Valentin Tudor Aurelian-Dumitru 

Frusina Nicolae-Vlad Popovici Horia-Nicolae 

Trofin Magdalena Popa Anca-Adina  

Secretariatul comisiei de soluționare a contestaţiilor va fi asigurat de către 

reprezentanți ai Direcţiei Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploieşti și reprezentanți 

ai Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte a 



Municipiului Ploieşti. Reprezentanţii din aparatul de specialitate al Primarului vor fi 

numiţi prin dispoziţia acestuia. 

Art. 11 Împuterniceşte Primarul Municipiului Ploieşti să semneze cu 

câştigătorul licitaţiei contractul de licenţă exclusivă cu titlu oneros. 

Art. 12 Direcţia Gestiune Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 13 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

   

  

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 17 iunie 2021 

 

  

                                                               Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

         Georgeta-Simona POPESCU                      Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                    Director Executiv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


