
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 

privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al 

Municipiului Ploiești și a diferențelor unitare de recuperat înregistrate în urma 

modificării, în perioada 01 august 2021 – 31 octombrie 2021, a prețului 

combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie 

Prahova S.R.L.   

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 607/22.12.2021 al domnului primar Andrei-Liviu 

Volosevici și al domnilor consilieri locali Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, 

Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion, Raportul de specialitate al Direcției 

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

specialitate nr. 19/30.12.2021 (nr. Registru special 1/03.01.2022) al Direcției Economice 

din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, precum și Raportul tehnic de specialitate 

nr.7717/20.12.2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, prin care se propune 

aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului 

Ploiești și a diferențelor unitare de recuperat înregistrate în urma modificării, în perioada 

01 august 2021 – 31 octombrie 2021, a prețului combustibilului folosit la producerea 

energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova, operatorul serviciului de 

alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiesti; 

Ca urmare a avizului Comisiei de specialitate nr. 3 – „Comisia de utilități publice, 

calitatea vieții și protecția mediului” din data 20.12.2021 și a avizului Comisiei de 

specialitate nr. 1 - „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și 

privat, studii, strategii si prognoze” din data 09.02.2022; 

În baza prevederilor art. 23.4 „Pierderi referitoare la combustibil” din Contractul de 

concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploieşti si 

Veolia Energie Prahova SRL; 

Luând act de adresele VEP nr. 21017644/22.11.2021, VEP nr.21018718/09.12.2021 

și 21018765/09.12.2021 prin care s-a solicitat aprobarea diferenței unitare de recuperat, 

respectiv aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al 

Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 21.2 privind Obligațiile 

Concedentului, precum și ale art. 23.4 din Contractul de delegare prin concesiune; 

Ținând cont  de Avizul ANRE nr. 27/08.12.2021;  

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) și art. 40, alin. 6 din Legea 

nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare;  



Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 

privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 33, alin. 4, lit. b) din Legea nr. 51/08.03.2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor articolului 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) litera n), 

articolul 139, alin. (1) și articolul 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă prețul de 605,22 lei/Gcal exclusiv TVA pentru energia termică 

destinată consumatorilor alimentați din SACET al Municipiului Ploiești, livrată de 

Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., stabilit în baza prevederilor art. 3 din Actul 

adițional nr. 4 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, cu Avizul nr. 27/08.12.2021 al Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei - autoritatea competentă de reglementare, începând cu data de 01 

februarie 2022. 

Art. 2 Se aprobă valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare a modificării 

prețului combustibilului în perioada 01 august 2021 – 31 octombrie 2021, folosit la 

producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L. în cuantum de                

186,58 lei/Gcal (fără TVA), diferență stabilită în baza prevederilor art. 23,4 din Contractul 

de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Valoarea pierderilor înregistrate în urma 

modificării prețului combustibilului este în sumă de 21.726.686,62 lei fără TVA și se va 

recupera prin vânzarea consumatorilor în perioada 01 februarie -31 martie 2022, astfel: 

- pentru populație, vânzarea cantității estimată de energie termică de 102.119 Gcal 

- pentru agenți economici, vânzarea cantității estimată de energie termică                                       

de 14.328 Gcal. 

Art. 3(1) Se aplică în continuare la prețul 605,22 lei/Gcal, exclusiv TVA aprobat la 

art.1 următoarele sume: 

 34,39 lei/Gcal exclusiv TVA, reprezentând valoarea diferenței unitare de recuperat 

urmare a modificării, în perioada 01 ianuarie 2016 – 28 februarie 2019, a prețului 

combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată, aplicabilă de la 01 mai 

2019 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/25.04.2019;  

 84,31 lei/Gcal (exclusiv TVA), reprezentând valoarea diferenței unitare de recuperat 

ca urmare a modificării, în perioada 01 martie 2019–31 iulie 2021, a prețului 

combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată, aplicabilă de la 01 

ianuarie 2022 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 507/22.12.2021; 

 186,58 lei/Gcal (exclusiv TVA), este valoarea diferenței unitare de recuperat ca 

urmare a modificării, în perioada 01 august 2021 – 31 octombrie 2021, a prețului 



combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată, aprobată la art. 2 din 

prezenta hotărâre, aplicabilă de la 01 februarie 2022. 

          (2) Urmare a aplicării diferențelor unitare de recuperat prevăzute la alin. (1) la 

prețul 605,22 lei/Gcal, exclusiv TVA aprobat la Art.1, prețul local de facturare a energiei 

termice livrată în sistem centralizat de Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L. este de   

910,50 lei/Gcal, exclusiv TVA, aplicabil de la data de 01 februarie 2022. 

Art. 4(1) Se menține prețul local al energiei termice facturate populației de 186,97 

lei exclusiv TVA, prin acordarea subvenției, conform Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 97/09.04.2019, față de 605,22 lei/Gcal, exclusiv TVA stabilit la     

art. 1 din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă acordarea subvenției energiei termice facturate populației, în 

sumă de 723,53 lei/Gcal, exclusiv TVA compusă din:  

 418,25 lei/Gcal, exclusiv TVA, reprezentând diferența dintre prețul de 

producție-transport-distribuție și furnizare a energiei termice livrată de 

operator stabilit la art. 1 din prezenta hotărâre și prețul local al energiei 

termice facturate populației aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești nr. 97/09.04.2019; 

 34,39 lei/Gcal exclusiv TVA, reprezentând valoarea diferenței unitare de 

recuperat urmare a modificării, în perioada 01 ianuarie 2016 – 28 februarie 

2019, a prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice 

livrată, aplicabilă de la 01 mai 2019 și aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.129/25.04.2019;  

 84,31 lei/Gcal (exclusiv TVA), reprezentând valoarea diferenței unitare de 

recuperat ca urmare a modificării, în perioada 01 martie 2019–31 iulie 2021, 

a prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată, 

aplicabilă de la 01 ianuarie 2022 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 507/22.12.2021; 

 186,58 lei/Gcal (exclusiv TVA), este valoarea diferenței unitare de recuperat 

ca urmare a modificării, în perioada 01 august 2021 – 31 octombrie 2021, a 

prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată, 

aprobată la art. 2 din prezenta hotărâre aplicabilă de la 01 februarie 2022;  

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. 

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Dată în Ploieşti astăzi, 10 februarie 2022 

 

                                                                     

Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL,   

   Gheorghe SÎRBU-SIMION                     Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 


