
R O M Â N I A   
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

         HOTĂRÂRE 
privind asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie 

termică în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L. 
până la data de 13 mai 2022 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 7191/24.03.2022 al domnului Iulian Dumitrescu Președintele 
Consiliului Județean Prahova și  Raportul  comun nr. 7193/24.03.2022 al Direcției Servicii și 
Achiziții Publice, al Direcției Economice și al Direcției Juridic Contencios și Administrație 
Publică, privind asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie 
termică în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L. până la data 
de 13 mai 2022; 
 Prevederile Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al 
județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem 
producțietransportdistribuție al Municipiului Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004, completat si 
modificat; 
 Adresa comună a Municipiului Ploiești și a Județului Prahova înregistrată cu numerele 
6070/23.03.2022, respectiv 7071/23.03.2022 către operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L; 
 Adresa nr.22004889/24.03.2022 a operatorului Veolia Energie Prahova S.R.L înregistrată 
la Consiliul județean Prahova sub nr. 7167/24.03.2022; 
 Prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 
cu modificările și completările ulterioare;  
 Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 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 ia act de asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu 
energie termică în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L. până 
la data de 13 mai 2022, ora 24.00. 

Art. 2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publica va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETAR GENERAL, 
           Hermina Adi Bîgiu 

Ploiești, 24 martie 2022 

Nr. 64 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 7191/24.03.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității furnizării serviciului public de 

alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, de către operatorul Veolia 
Energie Prahova S.R.L. până la data de 13.05.2022  

 
 

Județul Prahova și Municipiul Ploiești în calitate de concedenti, pe de o parte și 

Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia România) în calitate de concesionar, pe de 

altă parte, a intervenit  Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004 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  completări și modificări ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: ,, 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”, Veolia Energie Prahova S.R.L, prin adresa nr. 22004889/24.03.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 7167/24.03.2022, a transmis că va 

prelungi asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie 

termică în Municipiul Ploiești până la data de 13.05.2022 ora 24.00. 

 Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

P R E Ș E D I N T E, 
Iulian Dumitrescu 
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R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECȚIA ECONOMICE 
Nr. 7193/24.03.2022  

 
Raport 

la proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității furnizării serviciului public de 
alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, de către operatorul Veolia 

Energie Prahova S.R.L. până la data de 13.05.2022  
 

 
Județul Prahova și Municipiul Ploiești în calitate de concedenti, pe de o parte și 

Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia România) în calitate de concesionar, pe de 
altă parte, a intervenit  Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004 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  completări și modificări ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: ,, 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”, Județul Prahova și Municipiul Ploiești au trimis adresa comună înregistrată cu 
numerele 6070/23.03.2022, respectiv 7071/23.03.2022 către operatorul Veolia Energie 
Prahova S.R.L prin care s-a solicitat asigurarea continuității furnizării serviciului public 
de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție -
transport-distribuție al Municipiului Ploiești. 

Veolia Energie Prahova S.R.L, prin adresa nr. 22004889/24.03.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Prahova sub nr. 7167/24.03.2022, a transmis că va prelungi 
asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în 
Municipiul Ploiești până la data de 13.05.2022 ora 24.00. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
Direcția Juridic Contencios           Direcția Servicii și Achiziții Publice          Direcția Economică 
și Administrație Publică 

 
     Director executiv   Director executiv adjunct      Director executiv 
Alina Georgiana TINCĂ     Robert Adrian Stănescu         Maria Dovîncă 
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