
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare a serviciului public de 

salubrizare al comunei Cerasu 

 

 Vazand expunerea de motive a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei Cerasu; 

Luand act ca termenul Contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciilor publice 

de salubrizare ale comunei Cerasu catre SC Termoelectrica SA Ploiesti (intre timp societatea a devenit 

Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA) nr.2423/3329 din 18.07.2007 expira in 

luna iulie 2015; 

Avand in vedere prevederile art.8 din Contractul de concesune enuntat mai sus unde se stipuleaza ca 

acesta poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala; 

In baza H.C.L. nr.12/2007 prin care s-a aprobat ca modul de gestiune a Serviciului public de 

salubrizare a comunei Cerasu sa fie prin gestiune delegata catre o firma de salubrizare, prin concesiune; 

 Tinand cont ca la data de 31 ianuarie 2009, prin H.C.L. nr.7/2009, comuna  Cerasu s-a asociat cu 

judetul Prahova si celelalte localitati din judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova”, iar prin H.C.L. nr.7/31.01.2012 
s-a aprobat studiul de fezabilitate aferent acestui proiect, a principalilor indicatori tehnico-economici, 

precum si a documentelor impuse de Ghidul solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile;  

 Avand in vedere ca, deja, s-a trecut la etapa de intocmire a documentatiilor de atribuire a 

contractelor de delegare a serviciului public de salubritate prin proiectul SMID Prahova; 

 In confomitate cu prevederile art.17 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor 

nr.101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

Art.1. – Se aprobà prelungirea Contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciilor 

publice de salubrizare ale comunei Cerasu catre SC Termoelectrica SA Ploiesti (intre timp societatea a 

devenit Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA) nr.2423/3329 din 18.07.2007 

cu 4 ani, dar nu mai mult de data inceperii functionarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova”. 

Art.2. – Primarul comunei, d-l Duca Dumitru, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

      ALEXANDRU-FLORIN VATASELU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 
 Cerasu, 29 mai 2015. 
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