
ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR………… 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuţii de Primar al Municipiului 

Ploieştişi Raportul de specialitate al Servicii de Gospodarire Urbana Ploieşti SRL, 

prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr. 219/2010, în sensul modificării Contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010; 

Ţinând cont de prevederile Legi inr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 14 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 17 şi art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

    tinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind 

preluarea atribuţiilor primarului Municipiului Ploieşti; 

    având în vedere măsura nr. 13 dispusă de Curtea de Conturi a României-Camera 

de Conturi Prahova prin Decizia nr. 81/14.01.2016 privind înlaturarea deficienţelor 

constatate şi consemnate în Raportul de Control nr. 25392/17.12.2015; 

ţinând cont  de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2, pentru valorificarea 

patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, tursm, agricultură şi promovare 

operaţiuni comerciale, din data de............ 



HOTĂRĂŞTE: 

    ART. 1- Aprobă modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile 

apartinând domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti transmise în 

concesiune către Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, anexă aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul eliminării bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 la 

această Hotărâre. 

ART. 2- Aprobă preluarea de către Municipiul Ploieşti a contractelor referitoare la 

bunurile prevăzute in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, existente la momentul 

adoptării prezentei, de la Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL (Anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre). 

ART. 3- Imputerniceşte Viceprimarul cu atribuţii de Primar al Municipiului Ploieşti 

să semneze actul adiţional nr. ....... la contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul 

Ploieşti şi Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, care constituie Anexa nr. 3 

la aceasta hotarare. 

ART. 4- Direcţia de Gestiune Patrimoniu şi Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 5- Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

Data in Ploieşti, astăzi, ................... 

Preşedinte de şedintă,                                Contrasemneaza Secretar, 

                                                                                Simona Albu 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Potrivit prevederilor art.36, alin.1 din Legea nr.215/2001, Consiliul Local are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale sau centrale. 

 Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 şi nr.306/2010 s-a aprobat 

înfiiţarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, prin reorganizarea 

Administraţiei Domeniului Public şi Privat Ploieşti şi parţială a Oficiului Public 

Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploieşti. 

 Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.392/2012 şi nr.317/2013,Consiliul Local 

a hotărât darea în concesiune a terenurilor agricole către Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploieşti SRL. Suprafeţele preluate la care facem referire sunt identificate 

conform anexei 1. 

 Având în vedere că societatea noastră nu dispune de logistica şi prevederea 

bugetară necesară cultivării şi întreţinerii acestor terenuri, Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploieşti SRL a fos tnevoită să le arendeze. Ca urmare a arendări iacestor 

terenuri, societatea se află în imposibilitatea de a obţine eficienţă economică asupra 

terenurilor, având în vedere că trebuie respectate şi obligaţiile fiscale în vigoare.  

 De asemenea, ţinând cont de măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a 

României - Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată 

la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL cu nr.1163/19.01.2016), privind 

înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în raportul de control 

nr.25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate în 

concesiunea societăţii noastre către proprietar-Municipiul Ploieşti, până la data de 

30 septembrie 2016. 



 Faţă de această situaţie, apreciem că pentru Municipalitate este mai eficient 

dacă şi le administrează în mod direct, tot prin arendare, dat fiind şi faptul că 

instituţiile publice sunt scutite de plata impozitelor. 

 Prin urmare, chiar şi în situţia în care ar continua să practice administrarea 

prin incheierea de contracte de arendare, Municipiul Ploieşti ar obţine un beneficiu 

în ceea ce priveşte terenurile arabile, comparativ cu situaţia clar nefavorabilă în care 

se află Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL. Mai mult decât atât, trebuie 

avut în vedere şi faptul că, în final, prin menţinerea acestor terenuri în concesiunea 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, ar fi prejudiciat chiar Municipiul 

Ploieşti ca asociat unic al acestei societăţi, îndreptăţit la primirea dividendelor, mult 

diminuate într-o astfel de situaţie. 

 Faţă de aceste aspecte, apreciem ca fiind oportună retransmiterea terenurilor 

agricole către Municipiul Ploieşti, proprietarul de drept al acestora. 

Director General, 

Constantin Donald Nicolae 

 

Director Economic, 

Elena Trican 

 

 

Director DirectiaJuridic - Contencios 

ResurseUmane 

Gheorghe Constantin 

 

 

Director Proiectare,  

IntretinereDomeniu Public  

Marius Panainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Potrivit prevederilor art.36, alin.1 din Legea nr.215/2011, Consiliul Local are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale centrale. 

 Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 şi nr.306/2010 s-a aprobat 

înfiiţarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, prin reorganizarea 

Administraţiei Domeniului Public şi Privat Ploieşti şi parţială a Oficiului Public 

Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploieşti. 

 Prin  Hotărârile de Consiliu Local nr.392/2012 şi nr.317/2013 Consiliul 

Local a hotărât darea in concesiune a terenurilor agricole catre Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. În acest sens, a fost necesară predarea-primirea 

efectivă a terenurilor agricole respective. 

 Prin măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de 

Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti SRL cu nr.1163/19.01.2016), privind înlăturarea 

deficienţelor constatate şi consemnate în raportul de control nr.25392/17.12.2015,  

care prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea societaţii noastre, 

către proprietar-Municipiul Ploieşti, până la data de 30 septembrie 2016.

 Menţinerea acestor terenuri în concesiunea SC Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploieşti SRL, apare ineficientă atât pentru societate, care înregistrează 

cheltuieli fără a obţine venituri, cât şi pentru municipalitate, care ar putea să le 

utilizeze în alte scopuri. 

 Din raportul de specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, 

rezultă că prin menţinerea acestor terenuri în concesiunea instituţiei , ar fi prejudiciat 

chiar şi Municipiul Ploieşti, ca asociat unic al acestei societăţi, îndreptăţit la primirea 

dividendelor, mult diminuate, în situaţia menţinerii dării în concesiune a terenurilor 

agricole aparţinând Municipiului Ploieşti. 



 În acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotarâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010. 

 

 

VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII DE PRIMAR, 

CRISTIAN MIHAI GANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

La H.C.L. nr.........../.................... 

Terenuri agricole aflate în concesiunea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti şi 

retransmise catre Municipiul Ploieşti 

Nr. crt. 
Denumirea 

bunului 

Suprafaţa şi alte 

observaţii 

 

1 Teren arabil T12A170 43,33 ha 

 

2 Teren arabil T12A173 1,21 ha 

 

3 Teren arabil T13A175 1,00 ha 

 

4 Teren arabil T13A176 1,42 ha 

 

5 Teren arabil T13A197 15,47 ha 

 

6 Teren arabil T13A208 3,38 ha 

 

7 Teren arabil T13A209 0,18 ha 

 

8 Teren arabil T13A210  1,65 ha 

 

9 Teren arabil T14A224 0,83 ha 

 

10 Teren arabil T14A228 33,22 ha 

 

11 Teren arabil T14A230 0,91 ha 

 

12 Teren arabil T14A260 0,72 ha 

 

13 Teren arabil T23A317 0,13 ha 

 

14 Teren arabil T23A318 0,52 ha 

 

15 Teren arabil T23A319 0,40 ha 

 

16 Teren arabil T23A320 40,2255 ha 

 

17 

 

Teren arabil T24A358 

 

4,80 ha 



 

18 Teren arabil T34A482 0,02 ha 

 

19 Teren arabil T34A483 106,33ha 

 

20 Teren arabil T34A484 0,38 ha 

 

21 Teren arabil T34A485 0,19 ha 

 

22 Teren arabil T34A486 2,26 ha 

 

23 Teren arabil T35A493 40,29 ha 

 

24 Teren arabil T36A495 75,3811 ha 

 

25 Teren arabil T38A531  24,50 ha 

 

26 Teren arabil T51A664 0,5 ha 

 

DIRECTOR GENERAL,                                    

CONSTANTIN DONALD NICOLAE           

 

DIRECTOR ADJUNCT,                                 

NEGULESCU OVIDIU                                

         

DIRECTOR ECONOMIC, 

TRICAN ELENA 

 

 

DIRECTOR DIRECTIA JURIDIC, 

CONTENCIOS, RESURSE-UMANE, 

CONSTANTIN GHEORGHE 

 

DIRECTOR DIRECTIA 

PROIECTARE SI INTRETINERE 

DOMENIU PUBLIC, 

PANAINTE MARIUS 

 



 

Anexa nr.2 

H.C.L. nr……../………………. 

Lista contracte 

Nr. 

crt. 

Numar contract Obiectul 

contractului 

Durata contractului 

1. 15724/2008 arendare 23.07.2008-01.01.2019 

2. 20399/2009 arendare Act ad. nr. 1 la contractul 

nr. 15724/2008 

3. 386/2010 arendare Act ad. nr. 2 la contractul 

nr. 15724/2008 

4. 17631/2012 arendare Act ad. nr. 3 la contractul nr. 

15724/2008 

5. 17460/2013 arendare Act ad. nr. 4 la contractul nr. 

15724/2008 

6. 27574/2013 arendare Act ad. nr. 5 la contractul nr. 

15724/2008 

7. 3602/2016 arendare Act ad. nr. 6 la contractul nr. 

15724/2008 

8. 19722/2013   arendare 26.08.2013-26.08.2020 

9. 22696/2013 arendare Act ad. nr. 1 la contractul nr. 

19722/2013 

10. 7793/2014 arendare Act ad. nr. 2 la contractul nr. 

19722/2013 

11. 12799/2014 arendare Act ad. nr. 3 la contractul nr. 

19722/2013 



12. 3599/2016 arendare Act ad. nr. 4 la contractul nr. 

19722/2013 

13. 3600/2016 arendare Act ad. nr. 5 la contractul 

nr.19722/2013  

 

 

 

 

 

Am predat,                                                              Am primit, 

______________________                                       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

                                                                                  HCL nr…………/…………….. 

 

 

ACT ADITIONAL NR. …….. 

 

La contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate 

publică de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti nr. 

14782/25.08.2010 

 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr………………… 

 

Între: 

Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu sediul în 

Ploieşti, Bulevardul Republicii, nr. 2, reprezentat prin Viceprimar cu atribuţii de 

Primar – Cristian Mihai Ganea, în calitate de concedent 

şi, 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, cu sediul in Ploieşti, str. Văleni, nr. 

32, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29-

1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata de Director 

General - Donald Nicolae Constantin şi Director Economic – ec. Elena Trican, în 

calitate de concesionar, pe de alta parte 

a intervenit prezentul act adiţional, care modifică contractul de delegare a gestiunii 

prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public 

si privat al municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010, după cum urmeaza: 

ART. 1. Se modifică anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a 

serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public şi privat al 

municipiului Ploiesti nr. 14782-25.08.2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul eliminării terenurilor agricole din anexanr. 1 la prezenta 

hotărâre. 



ART. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate. 

Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii 

prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public 

şi privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010 şi a fost încheiat în doua 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

     CONCEDENT,                                                        CONCESIONAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 

 

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII 

CĂTRE POPULAŢIE, COMERŢ, TURISM, AGRICULTURĂ ŞI 

PROMOVARE OPERAŢIUNI COMERCIALE 

R A P O R T 

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la infiintarea Societatii Comerciale 

de Gospodarire Urbana Ploiesti S.A., cu modificarile si completarile ulterioare 

si a emis: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

    PRESEDINTE,                                                        SECRETAR, 

    Cosma Marcian                                                       Stanciu Marilena 

 

Data:__________________ 


