ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de Investiţii pentru anul 2014 al
Societăţii Comerciale ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul
Direcţiei Patrimoniu nr. 17.359 / 07.10.2014 prin care se propune aprobarea Programului
de Investiţii pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale „Dalkia Termo Prahova” S. R.L.;
- Prevederile art. 8, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 8, alin (2), lit. f, din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare
cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Prevederile art. 13, punctul 13.4 - Programe anuale, din Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii Serviciului public al judeţului Prahova de alimentare cu energie
termică produsă în mod centralizat, în sistem producţie-transport-distribuţie, pentru
municipiul Ploieşti;
- Procesul verbal al Comitetului de Coordonare al S.C. ,,Dalkia Termo Prahova” S.R.L.din
data de 16.05.2014, privind aprobarea Programului de Investiţii previzionat pentru anul
2014;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. d, şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2014 al Societăţii
Comerciale ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L., conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti 14 oct 2014
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii
pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L.
Concesionarul gestiunii Serviciului Public al judeţului Prahova de alimentare cu
energie termică produsă în mod centralizat, în sistem producţie-transport-distribuţie pentru
municipiul Ploieşti, Societatea Comercială ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L., prin adresa
nr. PA 1404019/ 25.07.2014 , a solicitat Consiliului Judeţean Prahova şi Consiliului Local
Ploieşti, în calitate de concedenţi, aprobarea Programului propriu de Investiţii previzionat
pentru anul 2014 .
Obligaţiile contractuale ale operatorului pentru perioada 2004 - 2013 au fost în
valoare de 18,147 milione Euro, iar realizările aferente acestei perioade sunt în valoare de
25,765 milioane Euro.
Programul de Investiţii pentru anul 2014 propus de operator este în valoare de 1,618
milioane Euro, faţă de 1,619 milioane Euro, cât este prevăzut în contractul de delegare prin
concesiune.
Programul de Investiţii sus menţionat a fost aprobat de către Consiliul Local al
municipiului Ploieşti prin Hotărârea nr. 319 / 24.09.2014, avizat de Comitetul de
Coordonare din data de 16.05.2014 precum şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor
Societăţii Comerciale ,,Dalkia Termo Prahova” S.R.L. din data de 21.05.2014 .
Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 13, punctul 13.4 din Contractul
de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judeţului Prahova de
alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat, în sistem producţie-transportdistribuţie pentru municipiul Ploieşti, detalierea planului previzionat de investiţii aferent
perioadei concesiunii va fi făcută prin programe anuale, care vor fi prezentate
concedentului spre aprobare.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
supunem spre aprobare.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 17.359 / 07.10.2014
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii
pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L.
Societatea Comercială ,,Dalkia Termo Prahova” S. R. L., în calitate de concesionar
al gestiunii Serviciului public al judeţului Prahova de alimentare cu energie termică
produsă în mod centralizat, în sistem producţie-transport-distribuţie pentru municipiul
Ploieşti, respectând prevederile din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii
acestui serviciu, a întocmit Programul propriu de investiţii previzionat pentru anul 2014,
care a fost aprobat de către Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii din data de
21.05.2014.
Conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al
judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem
producţie - transport - distribuţie pentru municipiul Ploieşti, valoarea planului previzional
de investiţii de modernizare este de 25,074 milioane EURO, urmând a se derula pe
parcursul unei perioade de 15 ani.
Programul de investiţii aferent perioadei 2004-2013 şi realizarea acestuia se prezintă
astfel:

An
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Investiţii previzionate conform
contractului
de delegare a gestiunii prin concesiune
(mil. EURO)
4,580
3,535
1,978
0,722
0,894
1,198
0,956
1,071
1,226
1,987
18,147

Realizări în perioada
2004-2013
(mil. EURO)
0,816.186
1,221.397
2,456.716
7,672.000
4,236.030
1,411.970
2,845
2,154
1,692
1,260
25,765

Pentru anul 2014, operatorul propune un program de investiţii, în valoare de 1,618
milioane EURO, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri, faţă de

1,619milioane EURO, cât a fost previzionat în contractul de delegare a gestiunii prin
concesiune.
În conformitate cu art. 13, punctul 13.4 din Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune, care prevede faptul că,, detalierea planului previzionat de investiţii aferent
perioadei concesiunii, va fi făcută prin programe anuale, care vor fi prezentate
concedentului spre aprobare, precum şi conform prevederilor art. 8, alin (2), lit. f, din
Legea nr. 325/2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termică, concesionarul,
prin adresa nr. PA 1404019 / 25.07.2014 a solicitat Consiliului Judeţean Prahova şi
Consiliului Local Ploieşti, aprobarea acestui program.
Programul de investiţii sus menţionat, a fost supus dezbaterii şi aprobat prin
Hotărârea nr. 319 /24.09.2014 de către Consiliului Local Ploieşti, având calitatea de
concendent, împreună cu Consiliul Judeţean Prahova, în contractul de delegare a gestiunii
prin concesiune.
În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
avizăm favorabil.
Şef Serviciu,
Livia Barbălată

Anexa

