
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR…………. 

privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului 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 

 

       Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri locali Minea Constantin Gabriel,  

Tudor Aurelian Dumitru, Sorescu Florina Alina, Cosma Marcian, Sicoie Florin Lucian și 

Raportul de Specialitate comun al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, 

Achiziții Publice, Contracte si al Regiei Autonome de Servicii Publice, prin care se propune 

numirea comisiei de revizuire a Contractului 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; 

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 40 al Legii 325/2006 

a serviciului public de alimentare cu energie termică; 

În conformitate cu art. 51.1 al 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 al  Municipiului Ploieşti nr. 2776/5246 

din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local al Municipiului 

Ploieşti şi Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L.; 

Având în vedere Notificarea formulată de Concesionarul Veolia Energie Prahova 

S.R.L. formulata în baza si in conformitate cu prevederile art. 51.2.1. din Contractul de 

delegare, depusă la Municipiul Ploiești la data de 09.05.2017 sub nr. 10160. 

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia de utilități publice, 

calitatea vietii și protecția mediului din data de 20.07.2017; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a și d, alin. 6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 

privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

ART.1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de revizuire a Contractului 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 al  

Municipiului Ploieşti nr. 2776/5246/29.04.2004, în următoarea componență: 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 



(2) Componența comisiei va fi completată cu membrii din executiv numiți prin 

dispoziția Primarului– domnul Adrian Florin Dobre. 

(3) Prezenta comisie impreuna cu reprezentantii din cadrul Consiliului Judetean 

Prahova îşi va prezenta concluziile finale concretizate printr-un Proiect de Hotărâre de 

Consiliu Local cu modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 

public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică nr. 2776/5246 din 29.04.2004. 

ART.2. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte şi Regia Autonomă de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărări.  

ART.3. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

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

 

      

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            Contrasemnează Secretar, 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului 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 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/30.03.2004 s-a aprobat delegarea prin 

concesiune a gestiunii Serviciului Public al Judetului Prahova, de alimentare cu energie 

termică produsă centralizat, in sistem productie producție – transport – distribuție pentru 

municipiul Ploiești și a documentelor generate de această acțiune către Societatea Veolia 

Energie Prahova S.R.L. 

 

Prin Adresa nr.VEP 1702332/08.05.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Ploiesti 

nr. 10160/09.05.2017, operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L., notifica partea contractuala 

in calitate de Concedent ( Municipiul Ploiesti si Judetul Prahova) pentru revizuire a 

Contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 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 Ploieşti. 

 

Concesionarul isi intemeiaza Notificarea in baza prevederile art. 51.2.1 < partea care 

doreste o revizuire a Contractului in aplicarea 51.1 va notifica cererea celeilalte Parti > 

coroborat cu art. 51.1. < Revizuirea Contractului> si solicita revizuirea Contractului de 

Concesiune ca urmare a interventiei unor evenimente exterioare ce au ca efect modificarea 

economiei Contractului si impiedicarea Concesionarului de a indeplini obligatiile sale 

contractuale, evenimente din categoria celor stipulate la art. 51.1.2. literele a), c), d) si g) din 

Contract.  

 

Ca urmare a discuțiilor purtate în ședința din data de 04.07.2017 a Comisiei nr 3 a 

Consiliului Local, s-a stabilit crearea  unei comisii revizuire privind reevaluarea contractului 

nr. 2776/5246/29.04.2004 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 Ploieşti. 

 

 Având în vedere calitatea de Concedent (Judetul Prahova prin Consiliul Judetean 

Prahova, respectiv Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiului Ploiești), este 

necesar ca din Comisia de revizuire, pe lângă reprezentantii desemnați ai Municipiului 

Ploiesti, să facă parte și reprezentanți desemnati ai Consiliului Judetean Prahova. 

           

 



Urmare celor prezentate şi având în vedere Raportul de specialitate al Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploieşti, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local,  

proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de revizuire a 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. 2776/5246/29.04.2004. 

 

                                                            

 

 

 

Consilieri Locali, 

 

   Minea Constantin Gabriel 

 

   Tudor Aurelian Dumitru 

 

   Sorescu Florina Alina 

 

   Cosma Marcian 

 

   Sicoie Florin Lucian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI                                                                                                                                

Vizat, 

           Viceprimar, 

    Cristian Mihai GANEA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului 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 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/30.03.2004 s-a aprobat delegarea prin 

concesiune a gestiunii Serviciului Public al Judetului Prahova, de alimentare cu energie 

termică produsă centralizat, în sistem productie producție – transport – distribuție pentru 

municipiul Ploiești și a documentelor generate de această acțiune către Societatea Veolia 

Energie Prahova S.R.L. 

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, prevede la art. 

51.1 < Revizuirea Contractului > și la art. 51.2 < Procedura revizuirii >. 

Prin Adresa nr.VEP 1702332/08.05.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Ploiesti 

nr. 10160/09.05.2017, operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L., notifica partea contractuala 

in calitate de Concedent ( Municipiul Ploiesti si Judetul Prahova) pentru revizuire a 

Contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 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 Ploieşti. 

Concesionarul isi intemeiaza din punct de vedere tehnic Notificarea in baza 

prevederile art. 51.2.1 < partea care doreste o revizuire a Contractului in aplicarea 51.1 va 

notifica cererea celeilalte Parti > coroborat cu art. 51.1. < Revizuirea Contractului> si 

solicita revizuirea Contractului de Concesiune ca urmare a interventiei unor evenimente 

exterioare ce au ca efect modificarea economiei Contractului si impiedicarea Concesionarului 

de a indeplini obligatiile sale contractuale, evenimente din categoria celor stipulate la art. 

51.1.2. literele a), c), d) si g) din Contract.  

Precizam evenimentele exterioare mentionate in Notificare:  

- art.51.1.2 litera a) : “ orice modificare a Legii ce intervine dupa data semnarii 

contractului si avand un impact asupra costurilor, drepturilor si obligatiilor 

Concesionarului sau asupra metodelor de functionare, operare si exploatare ale 

Concesionarului;” 

- art.51.1.2, lit.c) :“ o neexecutare a unei obligatii catre Concesionar din partea 

Concedentului , precum si absenta raspunsului sau refuzul  de a raspunde unei cereri a 

Concesionarului din partea unei Autoritati competente (in special neavizarea 

Tarifului)“ 



- art.51.1.2, lit.d) :“ o modificare semnificativa a structurii costurilor de exploatare 

necesitand o modificare a formulei de ajustare a Tarifului, astfel incat sa reflecte mai 

bine structura costurilor;”  

- art.51.1.2, lit.g) :“scaderea vanzarilor de energie termica catre populatie sub 450.000 

Gcal/an constatata in cursul anului anterior;” 

Contractul de Concesiune a fost incheiat in 2004 tinandu-se cont de reglementarile legale 

din acel moment. Urmare a modificarii legislatiei pe perioada de derulare a Contractului de 

delegare prin concesiune 2776/5246/29.04.2004 ( Legea 51/2006 ,Legea  325/2006, Legea 

13/2007, Legea 123/2012, HG 219/2007, Ordinele ANRSC nr.66/2007 si nr.15/2015), 

operatorul Veolia Energie Prahova considera necesara revizuirea acestuia. 

Ca urma a discutiilor purtate in sedinta din data de 04.07.2017 a Comisiei nr 3 a 

Consiliului Local, s-a stabilit crearea  unei comisii de revizuire privind reevaluarea 

contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 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 Ploieşti. 

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului 

Prahova de alimentare cu energie termică produsă în sistem producție - transport - distribuție 

pentru Municipiul Ploiești este încheiat între partile: 

 

Concedent:  

1. Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova; 

2. Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești; 

 

Concesionar: 

3. Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L;  

 

Tinand cont de calitatea de Concedent este necesar ca din Comisia de revizuire, pe 

lângă reprezentantii desemnați ai Municipiului Ploiesti, să facă parte și reprezentanți numiti ai 

Consiliului Judetean Prahova. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului 

Local al municipiului Ploiești, prezentul proiect de hotarare. 

 

               Municipiul Ploiesti         Regia Autonoma de Servicii Publice 
 

          Direcția Administrație Publică,    Director R.A.S.P. Ploieşti, 

Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte                       Ing. Vasile IONESCU 

 

                                                                                    

                                                 Sef Birou Incalzire Urbana, 

                                                                                      Ing. Mihaela IONESCU                  
                      

                                                            Sef B.J.C.A.P.U.C  

                                                                                                         Jr. Pavel Constantin 

 

 

 



 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 

 

 

COMISIA PENTRU UTILITĂŢI PUBLICE, CALITATEA VIETII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

 

R A P O R T 

  

Comisia a luat ȋn discuții proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de 

revizuire a Contractului 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 

 
 

și a emis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

    

                

 

 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 


