
 
ROMÂNIA                                                                   
JUDEŢUL PRAHOVA                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN   

  
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 Actul adițional nr. 1 la Contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  nr. 185/7/09.05.2022 

  
Având în vedere:   

- Referatul de aprobare nr. 14314/22.06.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Dumitru Tudone, precum şi Raportul comun nr. 14315/22.06.2022 al 
Direcţiei Servicii și Achiziții Publice și al Direcției Juridic Contencios și Administrație privind 
acordarea unui mandat domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, 
să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  
nr. 185/7/09.05.2022; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   
- Prevederile Statutului  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară „Termo 
Prahova”;   
- Prevederile Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, în sistem centralizat                                               
nr.  185/7/09.05.2022; 
- Adresele nr. 257/22.06.2022 și nr. 261/22.06.2022 ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Termo Prahova”; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.a), lit. c) și lit. d) și alin. (5) lit. m), art.175, 
art.182, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
  
     Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  

  
Art.1.      Se acordă mandat domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 

Prahova, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, 
să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem 
centralizat  nr. 185/7/09.05.2022. 

Art.2.  Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate.   

 
PREŞEDINTE, 

 Iulian Dumitrescu   
CONTRASEMNEAZĂ:   

SECRETAR GENERAL,   
     Hermina Adi Bîgiu 

 
 

Ploiești, 22 iunie 2022 

Nr. 145 
 



 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN   
VICEPREȘEDINTE 
Nr.14314/22.06.2022  

 
  

REFERAT DE APROBARE 
 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 Actul 

adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  

nr. 185/7/09.05.2022 
 

           
             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. 

   La data de 09.05.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a 
încheiat cu asocierea SC Gas&Power Trading SRL (lider de asociere)-GEOTHERM 
DISTRIBUTION SA  Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat nr. 
185/7/09.05.2022. 

 Prin adresa nr. 257/22.06.2022, înregistrata la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
14312/22.06.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a solicitat 
adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Prahova privind acordarea unui mandat 
domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, în calitate de 
președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, să semneze Actul 
adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat nr. 
185/7/09.05.2022. 

  Potrivit cap.III art. 3 din Acordul de asociere autentificat sub nr. 659/06.05.2022 dintre 
SC Gas&Power Trading SRL (lider de asociere)-GEOTHERM DISTRIBUTION SA, părțile 
vor înființa o societate pe acțiuni în vederea executării Contractului, conform documentației 
de atribuire puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, având ca scop implementarea  
contractului de concesiune. 
         Adoptarea acestui proiect de hotărâre nu suportă amânare. 
         Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun 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 Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  
nr. 185/7/09.05.2022 și îl supun spre aprobare.   
 
 
  

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECȚIA  JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 14315/22.06.2022 

 
 

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 Actul 

adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  

nr. 185/7/09.05.2022 
 

              
Prin adresa nr. 257/22.06.2022, înregistrata la Consiliul Județean Prahova cu                          

nr. 14312/22.06.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a solicitat 
adoptarea unei hotărâri de către  Consiliul Județean Prahova privind acordarea unui mandat 
domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, în calitate de 
președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo Prahova, să semneze Actul 
adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat nr. 
185/7/09.05.2022. 
            La data de 09.05.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a 
încheiat cu asocierea SC Gas&Power Trading SRL (lider de asociere)-GEOTHERM 
DISTRIBUTION SA  Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat  nr. 
185/7/09.05.2022. 

   Potrivit cap.III art. 3 din Acordul de asociere autentificat sub nr. 659/06.05.2022 dintre 
SC Gas&Power Trading SRL (lider de asociere)-GEOTHERM DISTRIBUTION SA, părțile 
vor înființa o societate pe acțiuni în vederea executării Contractului, conform documentației 
de atribuire puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, având ca scop implementarea  
contractului de concesiune. 

Având în vedere cele susmenționate, și faptul că proiectul de hotărâre supus aprobării 
respectă prevederile legale în vigoare, avizăm favorabil.  
   

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                  Tincă Alina Georgiana 

 
  

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  

Stănescu Robert Adrian  
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