
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

 

HOTĂRÂREA NR. ......... 

privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai 

publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 

15222/24.08.2011 - zona B  

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti ; 

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Minea Gabriel Constantin, 

Sorescu Florina Alina, Danescu Stefan si Tudor Aurelian Dumitru şi Raportul de 

specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, prin care se propune ajustarea 

tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele 

nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B; 

Având in vedere solicitarile operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.R.L. nr. 

E17252/20.12.2016 si E17253/20.12.2016, inregistrate la Municipiul Ploiesti cu nr. 

25686/20.12.2016 si nr. 25687/20.12.2016 si la Regia Autonoma de Servicii Publice 

Ploiesti cu nr. 246/12.01.2017 si 257/12.01.2017, se propune actualizarea tarifelor pentru 

contractele nr. 15221/24.08.2011 – zona A si 15222/24.08.2011 – zona B;  

In temeiul Procesului verbal din data de............ al sedintei Comisiei nr. 3 – Utilitati 

publice, calitatea vietii si protectia mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti; 

Avand in vedere adresa Institutului National de Statistica – Directia Judeteana de 

Statistica Prahova nr. 238/17.01.2017, inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice 

Ploiesti nr. 354/17.01.2017 privind indicele preturilor de consum pentru serviciile de apa, 

canal, salubritate pentru perioada 01.09.2011 - 30.11.2016; 

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 272/31.08.2011 

privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea 

activitatii de salubrizare in municipiul Ploiesti; 

Tinand cont de prevederile cap. IV, art. 4.2, lit. c) si respectiv cap. VIII, art. 8.2  din 

contractele nr. 15221/24.08.2011 – zona A si  15222/24.08.2011 – zona B, de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate incheiate de Municipiul Ploiesti cu 

S.C. Rosal Grup S.A. 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 

În baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e) din Legea  nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitaţi publice, actualizată; 

În conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit. l) din Legea nr. 101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată; 

În temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată şi actualizată; 

 

 



 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1. Aprobă ajustarea tarifelor pentru un numar de 17 activitati specifice serviciului de 

salubritate curatenie cai publice si deszapezire, conform modelului de act aditional 

si a fiselor de fundamentare ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  

ART.2. Aplicarea noilor tarife de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului 

Ploieşti se va face incepand cu data de .......................... 

ART.3. Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sa semneze actul aditional de 

ajustare a tarifelor. 

 ART.4. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile    

prezentei hotărâri. 

ART.5. Direcţia Administraţie Publică Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte din 

cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunoştinţa celor interesati 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de 

salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - 

zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B  

 

 

 Conform prevederilor contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de salubritate incheiate de Municipiul Ploiesti cu S.C. Rosal Grup S.A. nr. 

15221/24.08.2011 – zona A si  15222/24.08.2011 – zona B la cap. IV, art. 4.2, lit. c) si art. 

8.2. se da posibilitatea actualizarii/modificarii anuale a tarifelor specifice serviciului de 

salubrizare a localitatii. 

Prin Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, actualizata, art. 6, 

alin. 1, lit. l) „autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe 

exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea 

serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: stabilirea, 

ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 

metodologice) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.” 

Tarifele pentru activitatile care fac obiectul contractelor nr. 15221/24.08.2011 – zona 

A si  15222/24.08.2011 – zona B, de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de 

salubritate incheiate de Municipiul Ploiesti cu S.C. Rosal Grup S.A. au fost aprobate prin 

H.C.L. nr. 272/31.08.2011 si pana in prezent nu au suferit nicio ajustare/modificare. 

In baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor, S.C. Rosal Grup S.A. a intocmit fisele de 

fundamentare a cheltuielilor pentru 17 activitati  – ajustare doar cu indicele de preturilor de 

consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate pe 130,51% pentru perioada 01.09.2011 

- 30.11.2016, transmis de Institutul National de Statistica cu adresa nr. 238/17.01.2017. 

 Prin solicitarile facute de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. cu adresele 

nr. E17252/20.12.2016 si E17253/20.12.2016, inregistrate la Municipiul Ploiesti cu nr. 

25686/20.12.2016 si nr. 25687/20.12.2016 si la Regia Autonoma de Servicii Publice 

Ploiesti cu nr. 246/12.01.2017 si 257/12.01.2017, se propune ajustarea tarifelor pentru 

contractele nr. 15221/24.08.2011 – zona A si 15222/24.08.2011 zona B, incheiate cu 

Municipiul Ploiesti. Acestea au fost analizate in sedintele de lucru ale Comisiei nr. 3 – 

Utilitati publice, calitatea vietii si protectiei mediului din datele de 16.01.2017, 25.01.2017, 

16.02.2017 care a propus promovarea unui proiect de hotarare pentru ajustarea tarifelor pe 

care operatorul le practica in executarea activitatilor de curatenie cai publice si deszapezire 

in municipiul Ploiesti. 

 

 

 



 

 

 Urmare a celor prezentate mai sus, propunem Consiliului Local ajustarea tarifelor 

pentru 17 activitati specifice serviciului de salubritate curatenie cai publice si deszapezire. 

Noile tarife vor intra in vigoare incepand cu data de .................. 

 

 

 

 

 

 

Consilieri, 

 

Minea Gabriel CONSTANTIN 

 Sorescu Florina ALINA 

 Danescu STEFAN  

Tudor Aurelian DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 
   

     RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de 

salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - 

zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B  

 

 In conformitate cu prevederile:  

- cap. IV, art. 4.2. lit. c) - „concesionarul are dreptul de a propune ajustarea tarifului 

cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica pentru serviciile 

apa-canal-salubritate”;  

- cap. VIII, art. 8.2  - „Tarifele se vor modifica/ajusta anual in conformitate cu Ordinul 

109/2007 al A.N.R.S.C., privind Norme metodologice de stabilire, ajustare si 

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 

localitatilor”;  

din contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate 

incheiate de Municipiul Ploiesti cu S.C. Rosal Grup S.A. nr. 15221/24.08.2011 – zona A si  

nr. 15222/24.08.2011 – zona B, concesionarul are dreptul de a propune 

ajustarea/modificarea tarifelor in raport cu indicele de inflatie comunicat de Institutul 

National de Statistica pentru serviciile de apa, canal, salubritate. 

Totodata, Legea  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitaţi publice, 

actualizată prevede la art. 32, alin 1, litera e) “În cazul gestiunii delegate, autorităţile 

administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit 

legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare 

a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum 

şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează 

serviciile de utilităţi publice, respectiv modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a 

preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.” 

Prin Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, actualizata, art. 6, 

alin. 1, lit. l) „autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe 

exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea 

serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: stabilirea, 

ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 

metodologice) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.” 

Tarifele pentru activitatile care fac obiectul contractelor nr. 15221/24.08.2011 – zona 

A si  15222/24.08.2011 – zona B, de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de 

salubritate incheiate de Municipiul Ploiesti cu S.C. Rosal Grup S.A. au fost aprobate prin 

H.C.L. nr. 272/31.08.2011 si pana in prezent nu au suferit nicio ajustare/modificare. 

 

 



 

In baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor, S.C. Rosal Grup S.A. a intocmit fisele de 

fundamentare a cheltuielilor pentru 17 activitati  – ajustare doar cu indicele de preturilor de 

consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate pe 130,51% pentru perioada 01.09.2011 

- 30.11.2016, transmis de Institutul National de Statistica cu adresa nr. 238/17.01.2017. 

Prin solicitarile facute de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. cu adresele 

nr. E17252/20.12.2016 si E17253/20.12.2016, inregistrate la Municipiul Ploiesti cu nr. 

25686/20.12.2016 si nr. 25687/20.12.2016 si la Regia Autonoma de Servicii Publice 

Ploiesti cu nr. 246/12.01.2017 si 257/12.01.2017, se propune ajustarea tarifelor pentru 

contractele nr. 15221/24.08.2011 – zona A si nr. 15222/24.08.2011 zona B, cu indicele 

preturilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate de 130,51% pentru 

perioada 01.09.2011 - 30.11.2016, transmis de Institutul National de Statistica cu adresa nr. 

238/17.01.2017. Acestea au fost analizate in sedintele de lucru ale Comisiei nr. 3 – Utilitati 

publice, calitatea vietii si protectiei mediului din datele de 16.01.2017, 25.01.2017, 

16.02.2017 care a propus promovarea unui proiect de hotarare referitor la ajustarea 

tarifelor pe care operatorul de salubritate le practica in executarea activitatilor de curatenie 

cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti. 

 Aceste tarife ajustate sunt prezentate in modelul de act aditional anexa la prezentul 

proiect de hotarare si sunt insotite de fise de fundamentare, respectiv memoriul justificativ 

tehnico-economic, acolo unde este cazul. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare pentru 

ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la 

contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B care vor intra 

in vigoare incepand cu data de ................... , conform modelului de act aditional anexat. 

  

 

 

R.A.S.P. PLOIESTI                                                     MUNICIPIUL PLOIESTI 

 

 

        Director,                                                            Direcția Administrație Publică,  

ing. Vasile Ionescu                                 Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte  

                                                                                            Director Executiv, 

                                                                                            Ene Roland Dorian 

Șef Birou Salubritate                                                        

       Florentin Ilie                                                                
                                                                                            

 

 

 

 



 

 

ANEXA NR. 1 LA HCL………………… 

 

ACT ADITIONAL NR. 4 

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiesti 

nr. 15221/24.08.2011 – zona A  

încheiat azi ........................... 

 

În temeiul H.C.L. .............................  privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate 

curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 

15222/24.08.2011 - zona B 

 

Partile contractante: 

 

Municipiul Ploiesti, avand sediul în Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont virament 

nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin domnul Adrian 

Florin Dobre – Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Piata 

Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, reprezentata prin 

Vasile Ionescu – Director, în calitate de concedent, pe de o parte 

si 

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in Bucuresti, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-

2006951, fax: 021-2551108, cod unic de inregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu – 

Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte, 

 

au convenit urmatoarele: 

 

Art. 1. Se ajusteaza tarifele de la Anexa 7 la contractul nr. 15221/24.08.2011 – zona A  cu indicele 

preturilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate de 130,51%, astfel: 

 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATE UM Tarif actual  

fara TVA 

Tarif propus 

fara TVA  

130,51% 

1 Măturat manual 

carosabil + trotuare 

Lei/1000mp 13,64 17,80 

2 Întreţinere străzi Lei/1000mp 2,84 3,71 

3 Încărcat şi transportat 

deşeuri stradale  

Lei/tona 63,96 83,47 

4 Măturat mecanizat 

carosabil 

Lei/1000mp 13,33 17,40 

5 Măturat mecanizat 

trotuare 

Lei/1000mp 5,06 6,60 

6 Spălat carosabil Lei/1000mp 18,33 23,92 

7 Stropit carosabil 

caniculă 

Lei/1000mp 2,52 3,29 

8 Curăţat rigola manual Lei/1000ml 397,39 518,63 

9 Curăţat rigola 

mecanizat 

 

Lei/1000ml 26,79 34,96 



10 Îndepărtat polei şi 

zăpada până la 5 cm 

Lei/1000mp 37,39 48,79 

11 Curăţat zăpada cu 

utilaje cu lamă 

Lei/1000mp 14,54 18,97 

12 Curăţat zăpada de pe 

trotuare 

Lei/1000mp 5,6 7,3 

13 Curăţat zăpada cu lama 

şi împrăştiat material 

antiderapant 

concomitent 

Lei/1000mp 38,43 50,15 

14 Curăţat zăpada manual  Lei/1000mp 240,32 313,64 

15 Încărcat şi transportat 

zăpada 

Lei/tona 69,3 90,44 

16 Spart gheaţa manual Lei/1000mp 667,71 871,43 

17 Încărcat şi transportat 

gheaţa 

Lei/tonă 47,03 61,38 

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate. 

Art. 3. Prezentul act aditional a fost incheiat azi_________________ în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract. 

 

 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                    S.C. ROSAL GRUP S.A.  

          PRIMAR,                     DIRECTOR GENERAL, 

    Adrian Florin Dobre          Bogdan Niculescu 

       

Directia Economică, 

 Director Executiv, 

 Nicoleta Craciunoiu 

 

 

Directia Administratie Publica, 

Juridic-Contencios,  

Achizitii Publice, Contracte 

   Director Executiv, 

 

REGIA AUTONOMA DE 

SERVICII PUBLICE PLOIESTI 
        Director, 

   Vasile Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR. 2 LA HCL………………… 

 

ACT ADITIONAL NR. 4 

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiesti 

nr. 15222/24.08.2011 – zona B  

încheiat azi ........................... 

 

În temeiul H.C.L. .............................  privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate 

curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 

15222/24.08.2011 - zona B 

Partile contractante: 

 

Municipiul Ploiesti, avand sediul în Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont virament 

nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin domnul Adrian 

Florin Dobre – Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Piata 

Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, reprezentata prin 

Vasile Ionescu – Director, în calitate de concedent, pe de o parte 

si 

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in Bucuresti, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-

2006951, fax: 021-2551108, cod unic de inregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu – 

Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte, 

 

au convenit urmatoarele: 

 

Art. 1. Se ajusteaza tarifele de la Anexa 7 la contractul nr. 15222/24.08.2011 – zona B  cu indicele 

preturilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate de 130,51%, astfel: 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATE UM Tarif actual  

fara TVA 

Tarif propus 

fara TVA  

130,51% 

1 Măturat manual 

carosabil + trotuare 

Lei/1000mp 13,64 17,80 

2 Întreţinere străzi Lei/1000mp 2,84 3,71 

3 Încărcat şi transportat 

deşeuri stradale  

Lei/tona 63,96 83,47 

4 Măturat mecanizat 

carosabil 

Lei/1000mp 13,33 17,40 

5 Măturat mecanizat 

trotuare 

Lei/1000mp 5,06 6,60 

6 Spălat carosabil Lei/1000mp 18,33 23,92 

7 Stropit carosabil 

caniculă 

Lei/1000mp 2,52 3,29 

8 Curăţat rigola manual Lei/1000ml 397,39 518,63 

9 Curăţat rigola 

mecanizat 

Lei/1000ml 26,79 34,96 

10 Îndepărtat polei şi 

zăpada până la 5 cm 

Lei/1000mp 37,39 48,79 

11 Curăţat zăpada cu 

utilaje cu lamă 

Lei/1000mp 14,54 18,97 

12 Curăţat zăpada de pe Lei/1000mp 5,6 7,3 



trotuare 

13 Curăţat zăpada cu lama 

şi împrăştiat material 

antiderapant 

concomitent 

Lei/1000mp 38,43 50,15 

14 Curăţat zăpada manual  Lei/1000mp 240,32 313,64 

15 Încărcat şi transportat 

zăpada 

Lei/tona 69,3 90,44 

16 Spart gheaţa manual Lei/1000mp 667,71 871,43 

17 Încărcat şi transportat 

gheaţa 

Lei/tonă 47,03 61,38 

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate. 

Art. 3. Prezentul act aditional a fost incheiat azi_________________ în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract. 

 

 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                    S.C. ROSAL GRUP S.A.  

          PRIMAR,                     DIRECTOR GENERAL, 

    Adrian Florin Dobre          Bogdan Niculescu 

       

Directia Economică, 

 Director Executiv, 

 Nicoleta Craciunoiu 

 

Directia Administratie Publica, 

Juridic-Contencios,  

Achizitii Publice, Contracte 

   Director Executiv, 

 

REGIA AUTONOMA DE 

SERVICII PUBLICE PLOIESTI 
        Director, 

   Vasile Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 discuție proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru 

activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 

15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B 

 

 

și a emis: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

 

 

 

 

Data: _______________ 

 
 

 

 



 
 


