
R O M A N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR._____   

privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiinţarea pe cale 

administrativă a construcţiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor 

urbanistice ale Municipiului Ploieşti 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului – dl. Ganea Cristian Mihai şi 

Raportul de specialitate al Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., prin care se 

propune sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiinţarea pe cale 

administrativă a construcţiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice 

ale municipiului Ploieşti; 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 

În baza art. 33 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de constructii, republicată şi actualizată; 

În conformitate cu dispozitiile art. 63 si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – 

privind administratia publica locala, republicata si actualizata; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind 

înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010; 

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 538/2015 privind aprobarea 

tarifelor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L cu influenta 

manoperei orare/unitare; 

Potrivit Dispozitiei nr. 24648/26.07.2016 privind stabilirea atributiilor ce vor fi 

exercitate de dl. Ganea Cristian Mihai viceprimar al Municipiului Ploiesti; 

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru valorificarea 

patrimoniului, servicii catre populatie, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura 

si promovare operatiuni comerciale, din data de ______________ ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Aprobă desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegale, edificate 

pe terenuri care aparţin domeniului public sau privat al municipiului Ploieşti. 



Art. 2. Cheltuielile efectuate pentru dezafectarea construcţiilor precizate la art. 1 

vor fi suportate de către Municipiul Ploiesti, pe bază de deviz. 

Art. 3. Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană şi Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. vor identifica şi vor propune desfiinţarea construcţiilor prevăzute la art. 1 

din prezenta hotărâre. 

Art.4. Mandatează Primarul municipiului Ploieşti să întreprindă toate măsurile 

necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2003 

privind aprobarea tarifelor de depozitare si modalitatea de eliberare a bunurilor depuse la 

A.D.P.P. Ploiesti, rezultate din dezafectarea si demolarea unor constructii amplasate 

illegal pe domeniul public sau privat al municipalitatii  si Hotărârea Consiliului Local nr. 

63/2011 privind sistematizarea domeniului public prin desfiinţarea pe cale administrativă 

a construcţiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale 

municipiului Ploieşti, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. Direcţia Administraţie Publică, Juridic- Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi ........................... 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează,

                                                     Secretar, 

                                                   Georgiana Popa



 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public sau privat prin 

desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal executate, în scopul 

satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploieşti 

 

            Prin înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.A. prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 219/2010, pe structura Administraţiei 

Domeniului Public şi Privat Ploieşti, societatea sus numită, s-a subrogat  în drepturile şi 

obligaţiile acesteia. 

          Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 306/2010, SC Servicii 

de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A. s-a transformat în societate cu răspundere limitată, 

avand asociat unic Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti. 

         In relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale societatea nostra este operator 

al serviciilor de utilitate publică care asigură desfăşurarea unei game diverse de activităţi, 

cum ar fi : 

-amenajarea şi mentenanţa parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor şi a zonelor verzi din 

Municipiul Ploieşti ; 

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploieşti ; 

-administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul 

public al Municipiul Ploieşti ; 

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare şi eliberare a autovehiculelor care 

sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparţinând domeniului 

public şi privat al Municipiului Ploieşti, precum şi a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti; 

-desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegale, edificate pe terenuri ce aparţin 

domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti 

-alte activităţi specifice. 

            Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ 

înalt care să satisfacă cerinţele cetăţenilor Municipiului Ploieşti. 

            S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. presteaza aceste servicii, atât 

către municipalitate, cât şi către terţi. 

            În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin 

concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, societatii noastre i-a fost 

concesionata si activitatea de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale, 

edificate pe terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii  „construcţiile executate fa r ă  autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând  

 

 

 

 

 



domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi 

desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii 

administrativ- teritoriale unde se a f l ă  construcţia, f a r ă  emiterea unei autorizaţii de 

desfiinţare, f a r ă  sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului", 

coroborat cu dispozitiile art. 33 alin. (5) “Pentru realizarea prevederilor alin. 

(1) autoritatile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati 

comerciale specializate in astfel de lucrari, in conditiile legii.” 

In acest sens vor fi împuternicite Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană şi S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. in vederea identificarii şi propunerii spre 

desfiinţare a construcţiilor ilegal edificate pe terenuri ce aparţin domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti. 

 

 

          In acest sens, supunem spre aprobare prezentul proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRIMAR, 

Ganea Cristian Mihai 
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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. 

Ploiesti, str. Văleni , nr. 32, jud. Prahova 

 

                                           Vizat, 

                                                                       VICEPRIMAR  

                                               Cristian Mihai Ganea 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin 

desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal executate, în scopul 

satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploieşti 

 

Prin înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.A. prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 219/2010, pe structura Administraţiei 

Domeniului Public şi Privat Ploieşti, societatea sus numită, s-a subrogat  în drepturile şi 

obligaţiile acesteia. 

           Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 306/2010, SC Servicii 

de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A. s-a transformat în societate cu răspundere limitată, 

avand asociat unic Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti. 

           In relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale societatea nostra este operator 

al serviciilor de utilitate publică care asigură desfăşurarea unei game diverse de activităţi, 

cum ar fi : 

-amenajarea şi mentenanţa parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor şi a zonelor verzi din 

Municipiul Ploieşti ; 

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploieşti ; 

-administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul 

public al Municipiul Ploieşti ; 

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare şi eliberare a autovehiculelor care 

sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparţinând domeniului 

public şi privat al Municipiului Ploieşti, precum şi a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti; 

-desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegale, edificate pe terenuri ce aparţin 

domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti 

-alte activităţi specifice. 

            Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ 

înalt care să satisfacă cerinţele cetăţenilor Municipiului Ploieşti. 

            S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. presteaza aceste servicii, atât 

către municipalitate, cât şi către terţi. 

            În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin 

concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, societatii noastre i-a fost 

concesionata si activitatea de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale, 

edificate pe terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti. 

 

 



 

In baza dispozitiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii  „construcţiile executate fa r ă  autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale 

administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ- 

teritoriale unde se a f l ă  construcţia, f a r ă  emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, f a r ă  

sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului" coroborat cu 

dispozitiile art. 33 alin. (5) din aceeasi lege “Pentru realizarea prevederilor alin. 

(1) autoritatile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati 

comerciale specializate in astfel de lucrari, in conditiile legii.” 

Intrucat SGU Ploiesti S.R.L. trebuie sa isi desfasoare activitatea pe criterii de 

competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi 

respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, iar prin ducerea la indeplinire a 

dispozitiilor de desfiintare emise de catre autoritatea publica locala, societatea noastra 

genereaza costuri, iar aceste cheltuieli trebuiesc suportate de catre organul emitent al 

comenzii, pe baza de deviz, conform tarifelor aprobate prin hotarari ale Consiliului Local 

al Municipiului Ploiesti. 

Asadar, dupa emiterea dispozitiilor de desfiintare, Municipiul Ploiesti, prin 

reprezentantul sau Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, va proceda la 

transmiterea de comenzi scrise in vederea ducerii la indeplinire a dispozitiilor de 

desfiintare. 

Identificarea şi propunerea de desfiinţare a construcţiilor ilegal edificate pe 

domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti intra in sarcina Direcţiei Generale de 

Dezvoltare Urbană şi Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.  

In vederea optimizarii modului de desfasurare a activitatii generate de depozitarea 

bunurilor rezultate in urma demolarilor sau dezafectarilor de panouri, chioscuri, garaje, 

balcoane edificate ilegal, etc., Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. a organizat 

un spatiu care va avea aceasta destinatie, in Ploiesti, str. Ghighiului nr. 9, jud. Prahova, in 

spatele Hipodromului. 

In considerarea diversitatii bunurilor depozitate la Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. se impune creearea unor conditii distincte de pastrare si conservare in 

functie de specificul bunului supus dezafectarii. Creearea acestor conditii de depozitare, 

paza si pastrare a bunurilor necesita cheltuieli ce sunt ocazionate de: cheltuieli personal, 

c/val consum energie electrica, teren afectat de aceste bunuri, etc., care vor fi stabilite pe 

baza de deviz.  

Ca procedura de lucru in ceea ce priveste  dezafectarea si depozitarea bunurilor 

rezultate din desfiintarea constructiilor ilegal edificate pe domeniul public si privat al 

municipiului Ploiesti, propunem urmatoarele: 

1) Dupa emiterea dispozitiei de desfiintare si a comenzii, Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. va aduce la cunostinta proprietarului constructiei 

edificate ilegal prevederile dispozitiei, cu termen de solutionare pe          cale amiabila. 

Dupa expirarea termenului prevazut in somatie, S.G.U. Ploiesti S.R.L. va efectua 

antemasuratori si va intocmi si transmite un deviz estimativ catre Municipiul Ploiesti, in 

vederea acceptarii acestuia la plata. 

In cazul in care proprietarul constructiilor nu va proceda la desfiintarea acestora de 

bunavoie, S.G.U. Ploiesti S.R.L. va proceda la punerea in executare a dispozitiei, urmand  
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ca la finalizarea lucrarilor sa transmita devizul final catre Municipiul Ploiesti, prin Regia 

Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, in vederea decontarii acestuia.  

2) Ulterior, in termen de 5 zile de la data depozitarii, Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploieşti S.R.L. va solicita proprietarului bunurilor (cu confirmare de primire ) sa-

si exprime optiunea cu privire la recuperarea sau renuntarea la acestea. Totodata, se va 

preciza ca neexprimarea optiunii in termen de 30 de zile  si neridicarea bunurilor in maxim 

45 de zile de la data primirii instiintarii echivaleaza cu o renuntare tacita, situatie in care 

bunurile vor fi valorificate. 

3)  Eliberarea bunurilor depozitate se va face in baza cererii scrise a 

proprietarului si a dovezii achitarii contravalorii lucrarilor de desfiintare, precum si a 

serviciilor generate de dezmembrarea si transportul la locul de depozitare. 

4) In cazul nesolicitarii bunurilor in termenul prevazut la pct. 2,  Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. va proceda la valorificarea lor, potrivit dispozitiilor 

legale in vigoare. 

5) Sumele rezultate din valorificare vor fi virate catre bugetul Consiliului Local, 

mai putin cheltuielile efectuate  de Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. cu 

dezmembrarea, transportul si depozitarea bunurilor in cauza. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ 

PLOIEŞTI S.R.L. supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind sistematizarea 

domeniului public sau privat, prin desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal 

executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploieşti.  

 

 

Director General, 

Nicolae Donald Constantin 

 

Director General Adjunct, 

Ovidiu Negulescu 

 

Director Economic, 

Elena Trican 

 

Director Direcția Juridic Contencios și Resurse Umane,  

Gheorghe Constantin  

 

Director Direcţia Proiectare, Intretinere Domeniul public, 

Marius Panainte 

 

Compartimentul Blocari, Ridicari, 

Constantin Stanescu  

 

 

                         VIZAT,                                                                      VIZAT, 

        Directia Economica din cadrul                           Directia Juridica din cadrul  

Aparatului de Specialitate al Primarului         Aparatului de Specialitate al Primarului 

               Nicoleta Craciunoiu                                                  Georgiana Popa 

 


