
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ................................ 

privind încetarea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona 

A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. 

Rosal Grup S.A. 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti : 

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Gabriel Constantin Minea, Cosma 

Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate 

comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti și al Direcției Administrație 

Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune încetarea 

contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în 

municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - 

Lotul 2 - zona B, încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A.; 

ținând cont de raportul din data de ...................... al Comisiei nr. 3 – Utilități 

Publice, Calitatea Vieții și Protecția Mediului; 

luând în considerare adresa Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 

16974/24.10.2017, înregistrată la Municipiul Ploiesti cu nr. 21830/24.10.2017, ca urmare a 

solicitarii Municipiului Ploiești cu adresa nr. 21830/06.10.2017; 

în baza adresei nr. 7443/08.11.2017 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti 

catre operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A.; 

având in vedere adresa nr. 9697/13.11.2017 a S.C. Rosal Grup S.A., înregistrată la 

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploieşti cu nr. 7571/13.11.2017; 

potrivit prevederilor capitolului XVI - Încetarea contractului, art.16.1. litera f) și 

capitolului IV – Drepturile si obligatiile partilor, art. 4.4., litera t) din contractele nr. 

15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B; 

în baza prevederilor art. 50, litera a), art. 51 coroborat cu art. 52 din Hotărârea de 

Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 luând în considerare prevederile  art. 3, alin. 1, art. 8 alin. 1, 2 și 3, lit. d, art. 33, 

alin. 3, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; 

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localitatilor, actualizată; 



în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit d) coroborat alin.6 punctul 14 din Legea 

nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. Ia act de încetarea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și 

nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate între Municipiul Ploiești prin Regia 

Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A., prin acordul părților, 

începând cu data 20.11.2017, ca urmare a finalizării valorii estimate totale în valoare de 

96.800.000 lei fară TVA, conform actelor adiționale prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Ia act de încheierea actelor adiționale la contractele de delegare de gestiune 

prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - 

Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, acte adiționale în care se arată modalitatea prin care părțile înțeleg să-și 

reglementeze eventualele pretenții, precum și incidența în cauză a prevederilor art. 4.4., 

litera t) din contractele nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - 

Lotul 2 - zona B, concesionarul urmând ca, până la finalizarea procedurii de achiziție 

publică prin încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 90 de zile, să presteze 

activitățile din obiectele contractelor la tarifele existente. 

ART.3.  Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actele adiționale 

de încetare a contractelor de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de 

salubritate în municipiul Ploiești, încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup 

S.A.  

 ART.4. Direcţia Administraţie Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte, Direcția Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Rosal 

Grup S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoştinţa celor interesați 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR, 

         Laurentiu Dițu 

 

 

 

 



 

       

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind încetarea contractelor de delegare de gestiune prin 

concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 

1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate între Municipiul Ploiești și 

S.C. Rosal Grup S.A. 

 

Municipiul Ploiesti cu adresa nr. 21830/06.10.2017, înregistrată la Agentia 

Nationala pentru Achizitii Publice cu nr. 16974/06.10.2017 a solicitat  un punct de vedere 

privind posibilitatea depășirii valorii estimate peste limita de 10% aprobată prin actele 

aditionale nr. 4, pe perioada de 90 zile, ca urmare a prevederilor legale speciale în baza 

legilor serviciilor de utilitati publice: Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitati 

publice, actualizată si republicată și H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Prin 

raspunsul nr. 16974/24.10.2017, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, ne comunică 

„având în vedere că încetarea contractului în discuție are loc din alte cauze decat ajungerea 

la termen sau forta majoră, conform prevederilor legii speciale (art. 33 alin. (3)  din Legea 

nr. 51/2006) precum si ale clauzelor contractuale (art. 4.4. lit. t) din contractul nr. 15221 si 

15222/24.08.2011), concesionarul are obligatia, la solicitarea autoritatii administratiei 

publice locale, de a asigura continuitatea prestarii serviciilor din sfera serviciilor de utilitati 

publice in condițiile contractuale, până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult 

de 90 de zile.” 

La momentul actual, Municipiul Ploiesti are în desfașurare procedura de atribuire a 

noului contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate pentru activitatile de 

curațenie căi publice si deszăpezire ce urmează a se finaliza prin încheierea unui acord-

cadru, procedura ce se afla in etapa de evaluare a ofertelor. 

In prezent, pentru contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului 

de salubritate în municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 

15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B din valoarea totala estimată de 96.800.000 lei fara 

TVA, a mai ramas la data de 31.10.2017, suma de 901.823,62 lei fara TVA, sumă care 

acoperă cu aproximație, activitatile din contracte până la data de 20.11.2017. 

Astfel, cu adresa nr. 7443/08.11.2017, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti 

a solicitat operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. aplicarea prevederilor 

capitolului XVI, art. 16.1, litera f) si capitolului IV, art. 4.4., litera t) din contractele nr. 

15221, 15222/24.08.2011, respectiv încetarea contractelor prin acordul de vointa al 

partilor, exprimat în scris și asigurarea continuității prestării activitaților de salubritate, pe 



o perioada de 90 de zile. Operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. a raspuns cu 

adresa nr. 9697/13.11.2017, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti cu 

nr. 7571/13.11.2017 si a comunicat acordul privind încetarea contractelor mentionate mai 

sus si asigurarea continuitații prestarii activitatilor de salubritate, pe o perioada de 90 de 

zile. 

În conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, coroborate cu 

prevederile contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate 

în Municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - 

Lotul 2 - zona B, capitolul IV - Drepturile şi obligaţiile părţilor, art. 4.4. Concesionarul are 

următoarele obligaţii, litera t) “la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte 

cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, este obligat să asigure continuitatea 

prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către 

concedent, dar nu mai mult de 90 de zile”. 

Autoritatea publica locala, conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilități publice, republicata si actualizata și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitatilor, actualizată, are competențe exclusive în ceea ce privește 

înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, înfiinţării, organizării, gestionării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Față de cele prezentate mai sus, rezultă necesitatea încetării contractelor de delegare 

de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în Municipiul Ploiești nr. 

15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B. 

           Pentru aceste considerente, supunem aprobarii Consiliului Local prezentul proiect 

de hotarare. 

 

    

 

Consilieri, 

Gabriel Constantin Minea 

Cosma Marcian 

Alina Sorescu 

Aurelian Tudor Dumitru 

Florin Sicoie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEŞTI 

            

 

                                                                                                                                       Vizat,  

                   Viceprimar,                                                                                                                                  

                                                                                                       Cristian Mihai Ganea 

                                                                          

                             

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea contractelor de delegare de gestiune prin 

concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 

1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate între Municipiul Ploiești și       

S.C. Rosal Grup S.A. 

 

 

 

           Municipiul Ploiesti cu adresa nr. 21830/06.10.2017, înregistrată la Agenția 

Natională pentru Achiziții Publice cu nr. 16974/06.10.2017 a solicitat un punct de vedere 

privind posibilitatea depășirii valorii estimata peste limita de 10% aprobata prin actele 

aditionale nr. 4, pe perioada de 90 zile, ca urmare a prevederilor legale speciale în baza 

legilor serviciilor de utilitati publice: Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitati 

publice, actualizată si republicată și H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Prin 

raspunsul nr. 16974/24.10.2017, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, ne comunică 

„având în vedere că încetarea contractului în discuție are loc din alte cauze decat ajungerea 

la termen sau forta majoră, conform prevederilor legii speciale (art. 33 alin. (3)  din Legea 

nr. 51/2006) precum si ale clauzelor contractuale (art. 4.4. lit. t) din contractul nr. 15221 si 

15222/24.08.2011), concesionarul are obligatia, la solicitarea autoritatii administratiei 

publice locale, de a asigura continuitatea prestarii serviciilor din sfera serviciilor de utilitati 

publice în condițiile contractuale, pana la data desemnarii noului operator, dar nu mai mult 

de 90 de zile.” 

La momentul actual, Municipiul Ploiești are în desfașurare procedura de atribuire a 

noului contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate pentru activitatile de 



curatenie cai publice si deszăpezire, ce urmeaza a se finaliza prin încheierea unui acord-

cadru, procedura ce se afla in etapa de evaluare a ofertelor. 

Pentru contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de 

salubritate în municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 

15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B valoarea estimata initial a fost de 88.000.000 lei fara 

TVA, pe o perioada de 5 ani. Aceasta valoare estimată a fost modificată în temeiul 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 181/21.06.2017 pentru aprobarea modificarii valorii 

estimate initial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor încheiate de Municipiul 

Ploiesti cu S.C. Rosal Grup S.A., cu suma de  

 

 

 

8.800.000 lei fara TVA (reprezentand cei 10%). Suma totală a valorii estimate ajungând la 

96.800.000 lei fara TVA. 

În prezent, din valoarea estimata de 96.800.000 lei fara TVA, a mai ramas la data de 

31.10.2017, suma de 901.823,62 lei fara TVA, sumă care acoperă cu aproximatie, 

activitațile din obiectele contractelor mentionate mai sus până la data de 20.11.2017. 

Astfel, cu adresa nr. 7443/08.11.2017, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti 

a solicitat operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. aplicarea prevederilor 

capitolului XVI, art. 16.1, litera f) si capitolului IV, art. 4.4., litera t) din contractele nr. 

15221, 15222/24.08.2011, respectiv incetarea contractelor prin acordul de vointa al 

partilor, exprimat in scris si asigurarea continuitatii prestarii activitatilor de salubritate, pe 

o perioada de 90 de zile. Operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. a raspuns cu 

adresa nr. 9697/13.11.2017, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti cu 

nr. 7571/13.11.2017 si a comunicat acordul privind încetarea contractelor mentionate mai 

sus si asigurarea continuitatii prestarii activitatilor de salubritate, pe o perioada de 90 de 

zile, cu alocarea bugetului necesar activitatilor prevazute in programele stabilite cu Regia 

Autonoma de Servicii Publice Ploiesti. 

În conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, coroborate cu 

prevederile Contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de 

salubritate in Municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 

15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, capitolul IV - Drepturile şi obligaţiile părţilor, art. 

4.4. Concesionarul are următoarele obligaţii, litera t) “la încetarea contractului de delegare 

a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, este obligat să asigure 

continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea 

acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile”. 

Potrivit prevederilor contractelor nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 

15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B incheiate de Municipiul Ploiesti cu S.C. Rosal Grup 

S.A., capitolul XVI - Încetarea contractului, art. 16.1 Prezentul contract de concesiune 

încetează în următoarele situaţii: conform literei “f) prin acordul de voinţă al părţilor, 

exprimat în scris.” 



Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilități publice, republicată și actualizată, și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitatilor, actualizată, are competențe exclusive în ceea ce privește 

inființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, înfiinţării, organizării, gestionării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administratia publica locala 

stipuleaza in art. 36, alin. 2, lit d) coroborat cu alin.6 punctul 14 obligatia autoritatilor 

locale de a lua măsuri pentru rezolvarea situațiilor apărute in prestarea serviciilor de 

utilitate publica din sfera sa de competenta.  

Față de cele prezentate mai sus propunem încetarea contractele de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 

15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, începând 

cu data de 20.11.2017, datorita finalizării valorii estimate totale de 96.800.000 lei fara 

TVA si obligarea operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. să asigure continuitatea 

prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la încheierea de către autoritatea 

contractantă a unui contract, dar nu mai mult de 90 zile. 

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al 

prezentului proiect de hotarare, justificat de faptul ca autoritatea contractanta are obligatia 

conform prevederilor art. 3, litera e, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localitatilor, republicata, sa asigure calitatea si continuitatea serviciului, 

propunem Consiliului Local al Municipiului Ploieşti aprobarea prezentului proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI                                                 R.A.S.P. PLOIESTI 

                                                                                                      

Directia Juridic-Contencios,      Director,                                

Achizitii Publice si Contracte,            Raul Petrescu 

           DIRECTOR, 

                                                                                                     

  Directia Economica             Director Tehnic,                                                           

     Viorel Bostina    ing. Vasile Ionescu 

 

   Șef Birou Salubritate, 

       Calin Bogdan  

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la HCL nr................................ 

 

 

 ACT ADITIONAL NR. 5 

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 încetarea contractelor de delegare 

de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 

15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, 

încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A. 

 

 

Partile contractante: 

 

Municipiul Ploiesti, având 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 Raul Petrescu – 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 în temeiul art. 4.4., litera t) și  art. 16.1, litera f), din contractul contractul de 

delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiesti nr. 

15221/24.08.2011 – zona A, următoarele: 

 

ART.1. Încetarea contractului nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești, încheiat între 

Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A., începând cu data de 20.11.2017, prin 

acordul părților, conform art. 16.1. litera f) din contract, ca urmare a finalizării a valorii 

estimate de 96.800.000 lei fara TVA.  

 

ART.2. Începand cu data de 20.11.2017, concesionarul va asigura conform art. 4.4, litera 

t), continuitatea prestării activităților din obiectul contractului nr. 15221/24.08.2011 - 

Lotul 1 - zona A, până la finalizarea procedurii de achizitie publică prin încheierea unui 



nou contract, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții contractuale si la tarifele 

existente.  

     

 

 

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, 

 Viorel Bostina 

 

Directia Administratie Publica, 

Juridic-Contencios,  

Achizitii Publice, Contracte, 

Director Executiv, 

Andreea Cristea 

 

REGIA AUTONOMA DE 

SERVICII PUBLICE PLOIESTI 

Director, 

Raul Petrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr................................  

 

 

ACT ADITIONAL NR. 5 

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in 

municipiul Ploiesti nr. 15222/24.08.2011 – zona B  

incheiat azi ........................... 

 

În temeiul H.C.L. .............................  privind încetarea contractelor de delegare 

de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 

15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, 

încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A. 

 

 

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 Raul Petrescu – 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 în temeiul art. 4.4., litera t) și art. 16.1, litera f) din contractul contractul de 

delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiesti nr. 

15222/24.08.2011 – zona B, următoarele: 

 

ART.1. Încetarea contractului nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești, încheiat între 

Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A., începând cu data de 20.11.2017, prin 

acordul părților, conform art. 16.1. litera f) din contract, ca urmare a finalizarii a valorii 

estimate de 96.800.000 lei fără TVA.  

 

ART.2. Începand cu data de 20.11.2017, concesionarul va asigura conform art. 4.4, litera 

t), continuitatea prestarii activităților din obiectul contractului nr. 15222/24.08.2011 - 

Lotul 2 - zona B, până la finalizarea procedurii de achiziție publică prin încheierea unui 

nou contract, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții contractuale si la tarifele 

existente.  



 

 

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, 

 Viorel Bostina 

 

Directia Administratie Publica, 

Juridic-Contencios,  

Achizitii Publice, Contracte 

Director Executiv, 

Andreea Cristea 

 

REGIA AUTONOMA DE 

SERVICII PUBLICE PLOIESTI 

Director, 

Raul Petrescu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 

 

 

COMISIA PENTRU UTILITĂŢI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 

 

 

 

R A P O R T 

 

 

Comisia a luat ȋn discuție proiectul de hotărâre privind încetarea contractelor 

de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul 

Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - 

zona B, încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup S.A. 

 

și a emis: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

 

 



 

 

Data: _______________ 

 


