
R O M Â N I A                                       
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Termo Prahova, să semneze Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat 

 
  Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 10858/09.05.2022 al domnului Constantin Cristian 
Apostol Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul comun nr. 
10859/09.05.2022 al Direcției Servicii și Achiziții Publice, al Direcției Economice și al 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, privind acordarea unui mandat în 
vederea semnării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat; 

 Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova; 
 Adresa nr. 182/09.05.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo 

Prahova, înregistrat la Consiliului Județean Prahova sub nr. 10857/09.05.2022; 
 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; 
 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) si d), 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 mandatează domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Termo Prahova, să semneze Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat.    

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

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                 Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploiești, 9 mai 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
VICEPREŞEDINTE  
Nr.10858/09.05.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Județul Prahova și Municipiul Ploiești au hotărât înființarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Termo-Prahova, care are ca activitate îndeplinirea 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem 
centralizat. 

Dupa înființare, A.D.I. Termo-Prahova a elaborat documentația de atribuire, 
inclusiv modelul de contract de delegare prin concesiune, pe care a supus-o spre 
avizare prin hotărâri ale autoritaților deliberative ale asociaților și a demarat 
procedura de licitație pentru atribuirea noului contract de delegare prin concesiune a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, 
în sistem centralizat. 

Procedura de licitație a fost încheiată, întocmindu-se raportul final al 
procedurii, urmand ca aceasta să se finalizeze cu încheierea noului contract. 

Pentru semnarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem 
centralizat se impune mandatarea domnului Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Termo Prahova, să semneze Contractul de delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul 
Ploiești, în sistem centralizat. 

Precizăm ca în cazul nesemnării contractului de delegare există riscul 
neasigurarii de catre concesionar a continuității serviciului, cu efecte grave asupra 
instituțiilor publice deservite și a locuitorilor racordați la rețeaua de termie. 

Pentru motivele invocate se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

          

 
           VICEPREȘEDINTE, 

                                                       CONSTANTIN CRISTIAN APOSTOL 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 
Direcția Servicii si Achiziții Publice 
Direcția Economică 
Direcția Juridic Contencios 
și Administrație Publică    
Nr. 10859/09.05.2022 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova, în calitate de președinte al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, să semneze Contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din 
Municipiul Ploiești, în sistem centralizat 

 
Județul Prahova și Municipiul Ploiești au hotărât înființarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Termo-Prahova, care are ca activitate îndeplinirea 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem 
centralizat. 

Dupa înființare, A.D.I. Termo-Prahova a elaborat documentația de atribuire, 
inclusiv modelul de contract de delegare prin concesiune, pe care a supus-o spre 
avizare prin hotărâri ale autoritaților deliberative ale asociaților și a demarat 
procedura de licitație pentru atribuirea noului contract de delegare prin concesiune a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, 
în sistem centralizat. 

Procedura de licitație a fost încheiată, întocmindu-se raportul final al procedurii, 
urmand ca aceasta sa se finalizeze cu încheierea noului contract. Procedura de 
atribuire a fost monitorizată de A.N.A.P.  

         Selecția a fost încheiată, încheindu-se raportul final al procedurii, urmând sa se 
finalizeze cu încheierea noului contract. 
          Pentru semnarea contractului se impune mandatarea domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova, în calitate de președinte al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, să semneze Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din 
Municipiul Ploiești, în sistem centralizat. 
          Precizăm ca în cazul nesemnarii contractului de delegare există riscul neasigurării 
de către concesionar a continuității serviciului, cu efecte grave asupra instituțiilor 
publice deservite și a locuitorilor racordați la rețeaua de termie. 
           În raport cu cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre.  
        

          Director executiv adjunct, 
          Stănescu Robert Adrian 
          

Direcția Economică 
          Dovîncă Maria 
 
          Director Executiv, 
          Tincă Alina-Georgiana 
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