
R O M A N I A   

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ............ 

privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2015 

privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oană din concesiunea S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea 

Clubului Sportiv Municipal Ploiești  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marilena Stanciu și Sorin 

Văduva şi Raportul de specialitate al Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești SRL în 

colaborare cu Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2015 privind preluarea imobilului 

Stadion Ilie Oană din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.  

și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești; 

având în vedere adresa nr. 27480/05.03.2018 a Direcției Gestiune Patrimoniu, 

înregistrată la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. sub nr. 

5170/05.03.2018;  

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești – Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, 

Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de……….  

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; 

ţinând cont de prevederile Contractului 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 temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), pct. 6, 19 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Aprobă modificarea art. 15 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării 

redevenței anuale care va reprezenta contravaloarea a 2000 euro. 



Art.2. Imputernicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 

39 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică 

de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 

14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art.4. 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, 

                                                                                                          Laurențiu Dițu   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 518/2015 privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oana din concesiunea S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea  

Clubului Sportiv Municipal Ploiești 

 

 

     

Prin H.C.L. nr. 219/2010 modificat prin H.C.L. nr. 306/2010 s-a înființat societatea 

Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, cu asociat unic Municipiul Ploiești prin 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești.  

Societatea este operator de servicii de utilitate publică în accepțiunea Legii nr. 

51/2006, desfășurându-și activitatea în baza  contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin actele administrative menționate. 

La art. 9.1 al Cap. IX-PLATA SI NIVELUL REDEVENȚEI- se prevede faptul că, 

„pentru bunurile incredințate, concesionarul va plăti o redevență anuală 

reprezentând contravaloarea în lei a 2000 Euro”. 

Prin Actul adițional nr. 8/28.09.2012  la Contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune nr. 14782, la paragraful 1) se menționează faptul că, se completează anexa 

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune cu imobilul Stadion Ilie Oana, iar la 

paragraful 2) faptul că, pentru bunurile incredințate, concesionarul va plăti 

concedentului o redevență anuală reprezentând contravaloarea în lei a 4000 Euro. 

Rezultă cu claritate faptul că, dublarea redevenței de la 2000 Euro la 4000 

Euro, reprezintă redevența anuală pentru concesionarea imobilului Ilie Oana. 

Prin Actul adițional nr. 31/15.12.2015 la Contractul de delegare a gestiunii 

prin concesiune, la paragraful 1) se prevede faptul că, se modifică anexa la contract, 

în sensul excluderii imobilului Ilie Oana din concesiunea subscrisei. 



Totodată, se omite clauza prin care se diminueaza redeventa de la 

contravaloarea în lei a sumei de 4000 Euro la contravaloarea în lei a sumei de 2000 

Euro. 

 In finalul Actului adițional nr. 31, se menționeaza faptul că, restul clauzelor 

contractuale rămân neschimbate. 

 Din aceste considerente, se impune completarea Actului adițional nr. 31 la 

Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune cu clauza de diminuare a 

redevenței. 

Propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

Marilena Stanciu 

 

Sorin Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre referitoare la modificarea și  completarea Hotărârii 

Consiliului Local  nr. 518/2015 privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oana din 

concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiești S.R.L.și transmiterea 

acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești 

 

Prin HCL 219/2010 modificat prin HCL 306/2010 s-a infiintat societatea Servicii 

de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, cu asociat unic Municipiul Ploiești prin Consiliul 

Local al Municipiului Ploiesti.  

Societatea este operator de servicii de utilitate publica in accepțiunea L 51/2006, 

desfășurând-si activitatea in baza  contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 

14782/25.08.2010, aprobat prin actele administrative menționate. 

La art. 9.1 al Cap. IX-PLATA SI NIVELUL REDEVENTEI- se prevede faptul ca, 

„pentru bunurile incredintate, concesionarul va plati o redeventa anuala 

reprezentand contravaloarea in lei a 2000 Euro”. 

Prin Actul aditional nr. 8/28.09.2012 (si nu nr. 9, cum gresit a indicat reclamanta) 

la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782, la paragraful 1) se 

mentioneaza faptul ca, se completeaza anexa la contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune cu imobilul Stadion Ilie Oana, iar la paragraful 2) faptul ca, pentru bunurile 

incredintate, concesionarul va plati concedentului o redeventa anuala reprezentand 

contravaloarea in lei a 4000 Euro. 

Rezulta cu claritate faptul ca, dublarea redeventei de la 2000 Euro la 4000 

Euro, reprezinta redeventa anuala pentru concesionarea imobilului Ilie Oana. 

Prin Actul aditional nr. 31/15.12.2015 la Contractul de delegare a gestiunii 

prin concesiune, la paragraful 1) se prevede faptul ca, se modifica anexa la contract, 

in sensul excluderii imobilului Ilie Oana din concesiunea subscrisei. 

Totodata, se omite clauza prin care se diminueaza redeventa de la 

contravaloarea în lei a sumei de 4000 Euro la contravaloarea în lei a sumei de 2000 

Euro. 



In finalul Actului aditional nr. 31, se mentioneaza faptul ca, restul clauzelor 

contractuale raman neschimbate. 

 Din aceste considerente, se impune completarea Actului aditional nr. 31 la 

Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune cu clauza de diminuare a 

redeventei, aceasta procedura de initiere a unui proiect de hotarare a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești. 

De altfel, in Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, la Cap. XV- 

Mentinerea Echilibrului Contractual- se mentioneaza faptul ca, „raporturile contractuale 

intre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al 

concesiunii intre drepturile care îi sunt acordate concesionarului si obligatiile care îi sunt 

impuse. 

Având în vedere cele mai sus enunţate, vă supunem spre analiză şi aprobare 

prezentul proiect de hotărâre 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE 

URBANA PLOIEȘTI S.R.L. 

 

 

p.DIRECTOR GENERAL, 

Cristinel Schiopu 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Mihaela Dumitrescu 

 

 

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS, 

Maria Grigore 



 

 

 

 

                                                                                   Anexa la HCL nr………..                                                                        

 

ACT ADIŢIONAL NR. 39 

 

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 domnul Primar Adrian Florin 

Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte 

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 înlocuitor Director 

General – Cristinel Schiopu  şi Director Economic – ec. Mihaela Dumitrescu, în calitate 

de concesionar, pe de alta parte 

a intervenit prezentul act adiţional, care completeaza actul aditional nr. 31 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 518/2015 după cum urmează: 

Art. 1. Se diminuează redevența de la contravaloarea in lei a sumei de 

4000 Euro la contravaloarea în lei a sumei de 2000 Euro.” 

          ART. 2. Celelalte clauze contractuale rămân 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 două 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

CONCEDENT,                                                              CONCESIONAR, 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI                                S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE 

 PRIMAR,                                                                 URBANĂ PLOIEŞTI SRL 

Adrian Florin Dobre                                                  DIRECTOR GENERAL, 

                                                                                   Cristinel Schiopu 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,                                   DIRECTOR ECONOMIC, 

                                                                                    Mihaela Dumitrescu 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 

  

 

 

 

 

 

 

                       

 

Vizat Serviciul Juridic-Contencios,                           BIROU JURIDIC-CONTENCIOS, 

                                                                                  Maria Grigore                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

 

COMISIA DE BUGET, FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE 

 

R A P O R T 

 

    Comisia a luat în discuţie proiectul de hotărâre referitoare la modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2015 privind preluarea imobilului 

Stadion Ilie Oana din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești 

S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal 

Ploiești.  

 

şi a emis: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

PREŞEDINTE,                                                                               SECRETAR, 

                                                                                      

 

 

Data:--------------------------- 



 

 

 

 

CONSILIUL LOCAK AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7 

 

 

 

COMISIA JURIDICĂ PENTRU ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA 

DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, PETIŢII ŞI RECLAMAŢII 

 

  

    Comisia a luat în discuţii 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 

 

şi a emis: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

Botez George-Sorin-Niculae                                                 Andrei Gheorghe 

 

 

 

 

Data:------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 


