
R O M Â N I A                                                    
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
                                                               

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către operatorul, Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., să asigure 

continuitatea Contractului nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești, completat și 

modificat, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6330/15.03.2022 al domnului Iulian Dumitrescu - Președintele 
Consiliului Județean Prahova și  Raportul  comun nr. 6331/15.03.2022 al Direcției Servicii și 
Achiziții Publice, al Direcției Economice și al Directiei Juridic Contencios și Administrație 
Publică, prin care se propune solicitarea către operatorul, Societatea Veolia Energie Prahova 
S.R.L., să asigure continuitatea Contractului nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului 
Ploiești, completat și modificat, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 
de zile; 
- Prevederile 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. 2776/5246/29.04.2004, completat 
si modificat; 
- Notificarea de reziliere a operatorului, Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub numărul 23814/276.10.2021. 
- Adresa nr. 78/15.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova; 
- Prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile punctului 2 
din declarația de reziliere nr. 23184/27.10.2021; 
- Prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- În temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) si e), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. m), precum și ale art. 
196 alin. 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

  Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se solicită operatorului, Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., să asigure 
continuitatea Contractului nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești, completat și 
modificat, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu 
data de 01.04.2022. 
Art. 2. Concedentul, Concesionarul și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo 
Prahova”, vor desemna o comisie comună care să finalizeze documentația de predare-primire 
a serviciului, pe care o vor supune spre aprobare autorităților deliberative ale concedentului, 
precum și  organelor statutare, conform legii. 
Art. 3. Se împuternicește președintele Consiliului județean Prahova să desemneze, prin 
dispoziție, reprezentantul județului Prahova în comisia prevăzută la art. 2. 
Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                                                                                 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                               Hermina Adi Bîgiu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 16 martie 2022 

Nr. 63 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 6330/15.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind solicitarea către operatorul, Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., să 
asigurare continuitatea Contractului nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești, completat și modificat, pâna la desemnarea 

noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile 

           Județul Prahova și Municipiul Ploiești în calitate de concedenti, pe de o 
parte și Veolia Energie Prahova (fosta Dalkia Ramânia) în calitate de concesionar, 
pe de altă parte, a intervenit  Contractul nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești. Asupra acestui contract au intervenit  
completari și modificari ulterioare, cea mai recenta fiind prin Actul Aditional de 
prelungire nr 4, pentru care Presedintele Consiliului Judetean Prahova a primit 
mandatare să îl semneze.  

Astfel, Consiliul Local Ploiești, prin Hotararea nr. 97/09.04.2019 și  
Consiliul Județean Prahova, prin Horatarea nr. 31/10.04.2019,  au 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, ulterior survenind si Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 46/25.04.2019, prin care Presedintele Consiliului 
Județean a fost împuternicit sa semneze actul aditional de prelungire.  

Pe parcursul derulării contractului de concesiune, oreratorul a invocate mai 
multe încalcari din partea concedenților, motiv pentru care in data de 27.10.2021, 
sub nr. 23814, a depus la registratura Consiliului Județean Prahova o notificare de 
reziliere. La punctul 2 din aceasta notificare, se prevede ca data incetării înainte 
de termen a contractului este 31.03.2022, orele 24,00. 

 
           In aceasta situație consider ca devin incidente prevederile  alin. (3) al art. 33 
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 



modificările și completările ulterioare,  care dispune: ,, (3) Operatorii serviciilor 
de utilităţi publice aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) au 
obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura 
continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de 
utilităţi publice până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de 
zile.,,   
 
         Pe cale de consecință, apreciez ca instituția noastra, in calitate de concedent, 
este în drept sa solicite concesionarului asigurarea continuității pana la desemnarea 
noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începand cu data de 01.04.2022. 

 
 Totodata, Județul Prahova și Municipiul Ploiești s-au asociat și au 

constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Termo Prahova,,. In prezent 
asociația are în derulare procedura de atribuire a noului contract de conseciune, 
însa aceasta procedura nu s-a încheiat. 

 
În proiectul de hotărâre se prevede obligatia concedentului, a 

concesionarului și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de a constitui o 
comisie comună pentru finalizarea documentației de predare primire a serviciului 
și de a o supune spre aprobare celor în drept. 

 
Deoarece satisfacerea  interesului public presupune asigurarea continuității 

serviciului, existând riscul major al sistării furnizării de energie termică și apă 
caldă pentru o mare parte a  locuitorilor Municipiului Ploiești, consider oportună 
solicitarea către operatorul, Societatea Veolia Energie Prahova S.A., către 
operatorul, Societatea Veolia Enargie Prahova S.R.L., să asigurare continuitatea 
Contractului nr. 2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului 
Ploiești, completat și modificat, până la desemnarea noului operator, dar nu mai 
mult de 90 de zile. 

 
 În acest fel și asociația de dezvoltare intercomunitară dispune de timpul 

necesar pentru atribuirea noului contract de concesiune, evitând în aceasta 
perioadă riscul sistării serviciului public către popuilație. 

 
Pentru motivele invocate se supune spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

          

            PREȘEDINTE, 

                                                         IULIAN DUMITRESCU 

 

act:347668%20110738313


ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
Direcția Servicii si Achiziții Publice 
 
Direcția Economică 
 
Direcția Juridic Contencios 
 și Administrație Publică 
      
Nr. 6331/15.03.2022 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către operatorul, Societatea Veolia 
Energie Prahova S.R.L., să asigurare continuitatea Contractului nr. 

2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești, completat și 
modificat, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile 

 

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 de la acea 
data.  

 
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, partile, de comun acord, au 
hotarat prelungirea contractului in temeiul art. 16.2 din contract. 

 



          Prestatorul Veolia Energie Prahova, invocând mai multe încalcari ale 
prevederilor contractuale, a înregistrat sub nr. 23184/27.10.2021 declaratia de 
reziliere,  prin care, la punctul 2, a stabilit că data încetarii înainte de termen este  
31.03.2022, orele 24,00. 
 
           Pe de alta parte, alin (3) al art 33 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,  dispune: 
,, (3) Operatorii serviciilor de utilităţi publice aflaţi în oricare dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (2) au obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei 
publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării 
serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilităţi publice până la data 
desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.,,   
 
         În art. 2 al proiectului de hotarare se prevede obligația comună a 
concedentului, a concesionarului si a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Termo Prahova, de a constitui o comisie comuna care sa finalizeze documentația 
de predare-primire a serviciului, la incetarea contractului, și de a le supunere spre 
aprobare organelor de conducere competente, potrivit legii.  
 
           Deoarece o analiza asupra oportunitatii apartine initiatorului, am efectuat o 
analiză sub aspectul legalitătii a proiectului de hotarare și, considerand că exista 
temeiurile legale necesare pentru adoptarea în forma prezentată, avizăm favorabil 
prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către operatorul, Societatea Veolia 
Energie Prahova S.R.L., să asigurare continuitatea Contractului nr. 
2776/5245/20.04.2004 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, a municipiului Ploiești, completat și 
modificat, pâna la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. 

 

          Director executiv adjunct, 

          Stănescu Robert Adrian 

 

          Direcția Economică 

          Dovîncă Maria 

 

          Director Executiv, 

          Tincă Alina-Georgiana 

act:347668%20110738313
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