
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 166 

privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de 

investiţii Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2021 în cadrul 

serviciului public de alimentare cu apă și  de canalizare 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 170/12.05.2021 al domnilor consilieri George-

Sorin-Niculae Botez, Gheorghe Popa, Nicoleta Ștefan, Mihai Tonsciuc, Aurelian–

Dumitru Tudor, precum și Raportul tehnic de specialitate nr.1964/06.04.2021 al Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de 

investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar 

pentru anul 2021 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, 

pentru lucrările ce revin Societății Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de 

Concesiune; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 108/17.05.2021 al Direcției 

Economice și raportul de specialitate nr. 169/20.05.2021 al Direcției Administrație 

Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia pentru utilități 

publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 13.05.2021;  

 Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul 

Apa Nova Ploiești S.R.L. în 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de 

alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești; 

Luând în considerare art. 10 alin.1 lit. b și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2006- 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și actualizată; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 și art.44 alin.1, alin.2 lit. a din Legea 

51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;  

     În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată; 

   

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1.(1) Ia act de lucrările de investiții din Programul de investiții finanțat Fond 

lucrări, realizate de Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. în anul 2020, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de  4 586 423 lei. 

                     (2) Stabilește ca suma de 4 223 138 lei neconsumată în anul 2020 să fie 

folosită în anul 2021 cu aceeași destinație, pentru lucrări de investiții specifice fondului 

de lucrări aprobat în anul 2020, pentru lucrările în curs de finalizare. 
 



Art. 2.(1) Aprobă  programul de investiții Fond lucrări pe anul 2021, în valoare 

estimată de 8 240 319 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           (2) Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2021 din fondul de lucrări 

este de 12 470 538 lei. 

           (3) Ia act de faptul că, la un program de investiții previzionat de 8 240 319 

lei, corespunzător fondului de lucrări disponibil estimat pentru anul 2021 în valoare de 

12 470 538 lei, rezultă un necesar de fonduri suplimentare de 544 lei, pentru realizarea 

tuturor investițiilor prevăzute în program și pentru care nu există posibilități de 

acoperire.  

  Art. 3 Ia act de lucrările de investiții realizate de Societatea Apa Nova Ploiești 

S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2020, în  valoare de 4 425 869 

lei, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 Aprobă programul de investiții prevăzut în Anexa nr.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în valoare  estimată de  3 625 000 lei, ce vor fi realizate 

de Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 

2021. 

 Art. 5 Angajarea și executarea lucrărilor de investiții prevăzute în Anexele nr.2 şi 

nr.4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune și legislația în 

vigoare. 

  Art. 6 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca, în cazul unor economii 

valorice rezultate pe parcursul realizării programului, să aprobe, la propunerea 

fundamentată a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter 

urgent. 

 Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Regia Autonomă 

de Servicii Publice Ploiești și Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. 

 Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

  

 
          

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 26 mai 2021 

  

 

 

 

                                                             Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

         Georgeta-Simona POPESCU                       Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                               Director Executiv 
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