
R O M A N I A   

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 Urbana Ploieşti S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploieşti- dl. Adrian Florin 

Dobre şi Raportul de specialitate al Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti, prin 

care se propune modificarea 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 baza Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti nr. 219/2010;  

ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 

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; 

ţinând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 juridică,  pentru Ordine 

Publică, Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Petiţii şi Reclamaţii, din data 

de ..............şi de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru Buget Finanţe, Control, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat, Studii, Strategii şi Prognoze din data 

de………… 

în temeiul prevederilor  art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată şi actualizată; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Aprobă modificarea 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 baza Hotărarii Consiliului Local al 

muncipiului Ploieşti nr.219/2010, dupa cum urmeză: 

- Cap. VIII- “FINANŢAREA SERVICIULUI PUBLIC.TARIFELE 

PRACTICATE ŞI PROCEDURA DE STABILIRE, AJUSTARE ŞI 



APROBARE A ACESTORA. MODUL DE TARIFARE ŞI INCASARE 

A SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE” – pct. 8.2.-“Veniturile 

concesionarului se constituie:” lit. b) devine: “sume de la bugetul local, 

pe baza facturilor emise bilunar conform devizelor de lucrari, 

fundamentate şi intocmite cu respectarea prescriptiilor tehnice in 

vigoare, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate catre 

municipalitate.” 

         Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr. 219/2010, modificată şi completată rămân neschimbate. 

         Art. 3. Împuterniceşte Primarul  Municipiului Ploieşti să semneze actul adiţional 

nr. 37 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 la prezenta hotărâre. 

         Art. 4. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană, Regia Autonomă de Servicii Publice,  

Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Ploieşti,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art. 5. 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, 

                                                                                                  Mantoiu Anabell Olimpia 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ROMÂNIA  

 JUDEŢUL  PRAHOVA 

 CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

 

                                        EXPUNERE  DE  MOTIVE 

       la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului  nr. 

219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire 

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

 

 

              Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SA a fost înfiinţată prin 

transformarea în societate comercială a Administraţiei Domeniului Public şi Privat 

Ploieşti şi a Oficiului Public Proiect, având ca unic acţionar Consiliul Local Ploieşti. 

            Transformarea ADPP şi OPP în Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. a fost aprobată prin HCL 219 / 2010 modificată şi completată prin HCL 306 / 

2010.  

În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, această societate este 

operator al serviciilor de utilitate publică şi asigură desfăşurarea unei game diverse de 

activităti: amenajarea şi mentenanta parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor şi zonelor 

verzi, administrarea cimitirelor, a parcărilor publice, desfiinţarea pe cale administrativă a 

construcţiilor ilegale edificate pe Domeniul Public sau Privat al Municipiului Ploieşti, 

etc. Prin urmare, necesitatea existenţei, bunei funcţionări şi asigurarea unei activităţi 

continue, la parametri optimi fiind deosebit de importantă pentru Municipiul Ploieşti.  

În Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune  nr. 14782 / 25.08.2010 este 

prevazut faptul că, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de Servicii de 



Gospodărire Urbană Ploieşti SRL vor fi plătite pe baza facturilor emise lunar, conform 

devizelor de lucrări. În cursul timpului s-a constatat că, uneori, din cauza factorilor 

meteorologici, devizele nu acopereau sumele necesare bunei funcţionări a societăţii. Prin 

urmare se impune să se modifice contractul mai sus enunţat la capitolul VIII, pct. 8.2. lit. 

b), în care să se specifice că „ sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise 

bilunar…”. 

Astfel, Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL îşi poate continua lucrările în 

condiţii normale, având la dispoziţie sumele necesare desfăşurării activităţii, fără a mai 

exista sincope în asigurarea fondurilor.  

Se impune cu necesitate aprobarea în regim de urgenţă a prezentei hotărâri 

deoarece suma încasată, aferentă lucrărilor lunii iulie, este insuficientă acoperirii 

necesarului pentru salarii şi cheltuieli curente. 

 

 

 

Primar 

Adrian Florin Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului  nr. 219/2010 

referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare 

 

              Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SA a fost înfiinţată prin 

transformarea în societate comercială a Administraţiei Domeniului Public şi Privat 

Ploieşti şi a Oficiului Public Proiect, având ca unic acţionar Consiliul Local Ploieşti. 

            Transformarea ADPP şi OPP în Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. a fost aprobată prin HCL 219 / 2010 modificată şi completată prin HCL 306 / 

2010.  

În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, această societate este 

operator al serviciilor de utilitate publică şi asigură desfăşurarea unei game diverse de 

activităti: amenajarea şi mentenanta parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor şi zonelor 

verzi, administrarea cimitirelor, a parcărilor publice, desfiinţarea pe cale administrativă a 

construcţiilor ilegale edificate pe Domeniul Public sau Privat al Municipiului Ploieşti, 

etc. Prin urmare, necesitatea existenţei, bunei funcţionări şi asigurarea unei activităţi 

continue, la parametri optimi fiind deosebit de importantă pentru Municipiul Ploieşti.  

În Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune  nr. 14782 / 25.08.2010 este 

prevazut faptul că, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti SRL vor fi plătite pe baza facturilor emise lunar, conform 



devizelor de lucrări. În cursul timpului s-a constatat că, uneori, din cauza factorilor 

meteorologici, devizele nu acopereau sumele necesare bunei funcţionări a societăţii. Prin 

urmare se impune să se modifice contractul mai sus enunţat la capitolul VIII, pct. 8.2. lit. 

b), în care să se specifice că „ sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise 

bilunar…”. 

Astfel, Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL îşi poate continua lucrările în 

condiţii normale, având la dispoziţie sumele necesare desfăşurării activităţii, fără a mai 

exista sincope în asigurarea fondurilor.  

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

prezentul proiect de hotărâre. 

DIRECTOR GENERAL, 

Donald Nicolae Constantin 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. Elena Trican 

 

DIRECTOR DIR. PROIECTARE, 

INTREŢINERE DOMENIU PUBLIC, 

Marius Panainte 

 

DIRECTOR DIR. SERVICII PUBLICE, 

Mihail Cristian Păun 

 

DIRECTOR DIR. JURIDIC-CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE 

Gheorghe Constantin 

 

                                                                                     

 



 

 

 

 

                                                                                                Anexa 

                                                                       HCL 

nr……………./………………………………… 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 37 

 

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 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 publică de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010, după cum urmează: 

Art. 1. Cap. VIII- “FINANŢAREA SERVICIULUI PUBLIC. TARIFELE 

PRACTICATE ŞI PROCEDURA DE STABILIRE, AJUSTARE ŞI APROBARE 

A ACESTORA. MODUL DE TARIFARE ŞI ÎNCASARE A SERVICIILOR 

FURNIZATE/PRESTATE-“, pct. 8.2. ‘Veniturile concesionarului se constituie:”, 



lit. b) devine: “ sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise bilunar 

conform devizelor de lucrări, fundamentate şi întocmite cu respectarea 

prescripţiilor tehnice în vigoare reprezentând contravaloarea serviciilor 

prestate către municipalitate”. 

           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 incheiat 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, 

                                                                                   Donald Nicolae Constantin 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,                                   DIRECTOR ECONOMIC, 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                Elena Trican 

Nicoleta Crăciunoiu  

 

 

 

 

 

 

                       

 

Vizat Serviciul Juridic-Contencios,                         DIRECTOR DIRECŢIE 

              Contracte 

                                                                             JURIDIC-CONTENCIOS ŞI 

                                                                                   RESURSE UMANE 

                                                                                   Gheorghe Constantin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, 

   Paul Palaş                                                                                  Gheorghe Andrei 

 

 



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:------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


