
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea prelungirii 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 și mandatarea Președintelui Consiliului Județean 

Prahova pentru semnarea Actului Adițional  

Având în vedere: 

      Expunerea de motive a Domnului Bogdan Andrei Toader - Președintele 

Consiliului Județean Prahova, Raportul comun nr. 9229/25.04.2019 al Direcției 

Servicii și Achiziții Publice si Directiei Juridic Contencios și Administrație 

Publică, precum și Raportul nr. 9218/25.04.2019 al Direcției Economice, prin care 

se propune aprobarea Actului Adițional nr.4 la 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.; 

       - Prevederile art.16.2 și art.47 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 Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.97/09.04.2019 și a 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.31/10.04.2019; 

       - Avizul ANRE nr. 28/24.04.2019, privind formula de ajustare a prețului 

energiei termice livrate consumatorilor racordați la SACET al Municipiului 

Ploiești de către Veolia Energie Prahova SRL; 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       - Prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Legea 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 pentru Municipiul 

Ploiești nr.2776/5246 din 29.04.2004, 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. (1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

Actul Adițional la 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, sub rezerva adaptării Contractului de Delegare la 

dispozițiile legislației în vigoare până la data de 20.11.2019. 

(2) Orice alte prevederi contrare din Hotărârea Consiliului Județean Prahova 

nr.31/10.04.2019 se abrogă. 

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publica va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

                                                                                                Contrasemnează 

                                                                                              Secretarul județului 

                                                                                                

  Hermina Adi Bîgiu 

 

Ploiești, 25 aprilie 2019 

Nr.46 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii 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 și mandatarea Președintelui Consiliului Județean Prahova 

pentru semnarea Actului Adițional 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 97/09.04.2019 și a Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 31/10.04.2019  s-a aprobat 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. 

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.  

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.  

Ținând cont de: 

-Prevederile art.16.2 și art.47 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 Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.97/09.04.2019 și a Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr.31/10.04.2019;  

-Avizul ANRE nr. 28/24.04.2019, privind formula de ajustare a prețului energiei 

termice livrate consumatorilor racordați la SACET al Municipiului Ploiești de către 

Veolia Energie Prahova SRL; 

-Prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de 

alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare; 



-Prevederile Legii 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. ____________ 
 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii  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 si mandatarea Presediunelui Consiliului Judetean Prahova 

sa semneze actul aditional. 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 97/09.04.2019 și a Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 31/10.04.2019  s-a aprobat 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. 

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.  

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. 

Urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești, 

Consiliului Județean Prahova și Veolia Energie Prahova din data de 17.04.2019, părțile 

au convenit de comun acord să se stabilească modificări/completări ce vor fi facute 

Actului Adițional nr. 4 la 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.  

În urma analizei s-a constatat necesitatea încheierii unui act adițional care să 

cuprindă:  



Art. 1 Prelungirea Duratei Concesiunii 

Prelungirea pe o perioadă de 3 ani și 14 zile, începând cu data de 01 mai 2019 

până la data de 15 mai 2022. 

Prin urmare, Durata Contractului de Delegare, definită în acesta ca „perioada ce 

include durata Concesiunii, plus intervalul de timp dintre data semnării și data intrării in 

vigoare a contractului cu excepția cazurilor de încetare înainte de termen” va expira la 

data de 15 mai 2022 ora 24:00. 

Avand in vedere: 

-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 Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.97/09.04.2019 și a Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr.31/10.04.2019;  

-Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

            Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii  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 si mandatarea Presediunelui Consiliului Judetean Prahova sa semneze actul 

aditional. 

 

 
 

 

 

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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