
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea unor măsuri necesare asigurării continuității serviciului public de 

alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești 

Având în vedere: 

      Expunerea de motive a Domnului Bogdan Andrei Toader -Președintele 

Consiliului Județean Prahova, Raportul comun nr. 7887/ 10 aprilie 2019 al 

Direcției Servicii și Achiziții Publice si Directiei Juridic Contencios și 

Administrație Publică, precum și Raportul nr. 7890/10 aprilie 2019 al Direcției 

Economică, prin care se propune aprobarea unor măsuri necesare asigurării 

continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul 

Ploiești; 

       -Propunerea formulată în ședința Consiliului Județean; 

       -Prevederile art. 16.2 din 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 Ploiești nr. 

2776/5246/29 aprilie 2004; 

       - Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       -Prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu 

energie termică, cu modificările și completările ulterioare; 

        In temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă prelungirea 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 Ploiești nr. 



2776/5246/29 aprilie 2004, pe o perioadă de 3 ani și 14 zile, începând cu data de 

01 mai 2019 până la data de 15 mai 2022. 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova și domnul 

Consilier Județean Ionică Eugen, să negocieze, în numele și pe seama Județului 

Prahova, condițiile prelungirii contractului. 

Art.3. Rezultatul negocierii și prelungirea vor fi prevăzute într-un act adițional ce 

va fi supus spre a fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, pâna la 

data de 25 aprilie 2019. 

Art.4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publica va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

                                                                                                Contrasemnează 

                                                                                              Secretarul județului 

                                                                                               Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

Ploiești, 10 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea unor măsuri necesare asigurării continuității serviciului public de 

alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 42/07.04.2004 s-a aprobat 

delegarea 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, către Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L. 

(fostă Societatea “Dalkia Termo 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, a fost 

încheiat in 2004 ținându-se cont de reglementările legale din acel moment.  

La data de 01 mai 2019, Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, încheiat intre 

Județul Prahova si Municipiul Ploiești, in calitate de Concedent si Veolia Energie 

Prahova in calitate de Concesionar, va înceta conform art.1 Definiții „Durata 

Contractului. 

Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Ploiești nr. 250/10.04.2019 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 7871/10.04.2019 prin care a fost 

înaintată Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 97 privind aprobarea măsurilor 

necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în 

municipiul Ploiești, adoptată în ședința de îndată din data de 09.04.2019, potrivit 

prevederilor 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  Capitolului V – Durata, art. 16.2 “Durata Concesiunii poate fi prelungită 

pe o perioada egala cu jumatatea duratei sale initiale”. 

Ținând cont de prevederile art.7 lit. b) și art.8 alin.1 din Legea 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 



 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia  Servicii şi Achiziţii Publice 

Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică      

Nr. 7887/10.04.2019 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea unor măsuri necesare asigurării continuității serviciului public de 

alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 42/07.04.2004 s-a aprobat 

delegarea 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, către Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L. 

(fostă Societatea “Dalkia Termo 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, a fost încheiat in 2004 în bazele reglementărilor legale de la acea vreme.  

La data de 01 mai 2019, Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, încheiat intre 

Judetul Prahova si Municipiul Ploiesti, in calitate de Concedent si Veolia Energie 

Prahova in calitate de Concesionar, va înceta conform art.1 Definiții „Durata 

Contractului. 

Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Ploiești nr. 250/10.04.2019 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 7871/10.04.2019 prin care a fost 

înaintată Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 97 privind aprobarea măsurilor 

necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în 

municipiul Ploiești, adoptată în ședința de îndată din data de 09.04.2019, potrivit 

prevederilor 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  Capitolului V – Durata, art. 16.2 “Durata Concesiunii poate fi prelungită 

pe o perioada egala cu jumatatea duratei sale initiale”. 

Ținând cont de prevederile art.7 lit.b) și art.8 alin.1 din Legea 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în 

municipiul Ploiești. 
 

Direcţia Servicii                                                        Direcția Juridic Contencios       

şi Achiziţii Publice                                                    și Administrație Publică   

Director Executiv,       Director Executiv,            

Stănescu Robert Adrian                                          Tincă Alina Georgiana   
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