
 

  

 

1 

 

 

~  RAPORT DE ACTIVITATE  PE ANUL 2022 ~  

~ SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. ~ 

 

Serviciul Spaţii Verzi, Sere, Pepiniere, Tăieri Arbori 

 

 

Serviciul Spaţii Verzi, este un serviciu operaţional, care funcţionează în cadrul SC SGU 

Ploieşti, îşi desfăşoară activitaţile specifice de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi din 

municipiul Ploieşti, preluând şi adaptând creator principiile de bază ale proiectării, tehnologiilor 

de realizare şi întreţinere a spaţiilor verzi urbane de folosinţă generală, acordând o atenţie 

deosebită îndeplinirii funcţiilor de bază - sanitară, recreativă şi decorativă.  

 

Spaţiile verzi în municipiul Ploieşti acoperă o suprafaţă de aproximativ 194,24 ha 

(suprafață concesionată), 29,52 ha (suprafața transmisă în administrare) și 30,39 ha (suprafața 

suplimentară neconcesionată), constituindu-se sistemul urban al spaţiilor verzi, având în 

componenţă tipuri de unităţi normabile (parcuri, grădini publice, scuaruri) şi nenormabile (fâşii 

plantate, plantaţii de aliniament, plantaţii de incintă, protecţie etc.) 
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Serviciul Spații Verzi este structurat pe două domenii de activitate: 

 întreținere și amenajare spații verzi din municipiul Ploiesti, avand patru sectoare de 

lucru: Centru-Est, Nord, Vest 1, Vest 2, reuşind să asigure în condiţii optime 

regenerarea, extinderea, îmbunătăţirea calităţii şi compoziţiei spaţiilor verzi zonale; 

 activitate de tăieri de corecție și doborâri de arbori. 

Obiectivul principal al serviciului a constat în administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 

concesionate, aparţinând domeniului public şi privat, iar activităţile permanente s-au axat pe 

efectuarea lucrărilor de amenajare peisagistică, refacerea şi menţinerea zonelor verzi din  

 

 

    
 

spaţiile publice (parcuri, grădini publice, scuaruri etc.) din  municipiu, de asemenea înfiinţarea 

de noi segmente de spaţii verzi.   

 

De asemenea, serviciul a executat şi lucrări de amenajare, întreţinere şi igienizare spaţii 

verzi la solicitarea diverselor persoane fizice şi juridice pe baza de contracte şi devize de lucrări, 

prestarea acestor lucrări aducând venituri proprii la bugetul instituţiei.  

 

În anul 2022, în spaţiile verzi ale municipiului s-au desfăşurat activităţi de plantări şi 

îmbunătăţiri ale vegetaţiei, urmărindu-se permanent creşterea continuă a zonelor verzi 

amenajate.  

 



 

  

 

3 

 

 

Una dintre activităţile principale s-a axat pe plantarea următorului material dendro-

floricol: 

 plante floricole (anuale, bienale, perene) ~  878.586 buc.  

 arbuşti foioşi, răşinoşi, cu frunză persistentă plantaţi izolat sau in garduri vii ~ 91.695 

buc.;  

 arbori foioşi şi răşinoşi ~ 4.124 buc.;  

   
 

Printre alte lucrări de permanenţă sau sezoniere efectuate de sectoarele de lucru spaţii verzi 

se numără: 

 

 tuns garduri vii manual şi mecanic; 

 cosit gazon manual şi mecanic ; 

 administrat îngrăşăminte de stimulare a creşterii vegetaţiei; 

 efectuat tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și daunătorilor la vegetația 

existentă pe terenul dat în concesiune (se folosesc substanțe de combatere certificate de 

Protecția Plantelor); 

 săpare manuală gropi poligonale pentru plantări izolate;  

 mobilizat sol manual în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal; 

 degajare teren de frunze, crengi, resturi vegetale, corpuri străine, curăţare teren de iarbă 

şi buruieni;  

 semanat gazon; 

 udat plantaţii cu furtunul de la hidrant şi cisternă;  

 golit coşurile de gunoi existente în parcuri şi grădini publice;  

 încărcat gunoi şi deşeuri în tractoare şi transportat la rampă; 

 lucrari de deszăpezire, spart gheaţă, încărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă și altele 

activități anexe; 
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Activitatea serviciului a constat şi în acţiuni de coordonare a activitaţilor desfăşurate în 

spaţiile verzi ale municipiului, de inventariere a patrimoniului Primariei sau al instituţiei. 

 

   
 

Pentru împrospătarea aspectului edilitar în toate zonele şi cartierele de locuinţe ale 

municipiului s-au plantat plante floricole, sub diverse forme şi coloristică vie, creându-se un 

impact inedit, precum si material dendrologic (arbori si arbuști izolati/in garduri vii). 

 

În anul 2022 a avut loc campania de curaţenie şi igienizare a spațiilor verzi aferente 

asociațiilor de proprietari.  

Programele au constat în realizarea lucrărilor de igienizare a spaţiilor verzi adiacente 

blocurilor de locuințe, implicând şi operaţiuni de tundere a gardurilor vii şi cosire a vegetaţiei 

ierboase.  

Lucrările s-au realizat etapizat în fiecare cartier al municipiului, acţiunile fiind susţinute de 

participarea întregii forţe de muncă din cadrul Serviciului Spaţii Verzi. Prin această iniţiativă  

s-a urmărit acordarea unei atenţii sporite şi cvartalurilor de locuinţe, astfel încât să se obţină şi 

la nivelul acestor zone un standard de curăţenie şi aspect urbanistic corespunzător.   

 

Sectoarele de lucru au prestat servicii către terți și către municipalitate, încasându-se venituri 

la bugetul instituției, conform datelor serviciilor de specialitate, după cum urmează: 

 

 prestări servicii de amenajare peisagistică, întreținere, refacere spaţii verzi și de tăieri 

arbori în baza devizelor de lucrări la terți (persoane fizice/juridice) ~ cca.75.117,20 lei 

(fara TVA); 

 valorificare lemne de foc – cca.22.902,20 lei (lemn foc) + 6.248, 51 lei (ore auto) (fără 

TVA); 

 tarif avizare arbori – cca.6.356,05 lei (fara TVA); 

 

Totalul veniturilor proprii obținute din aceste activității a fost de ~ 110.623,96 lei (fără 

TVA), respectiv 131.642,51 lei (TVA inclus) 
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 lucrări de întreţinere şi amenajare spații verzi pe domeniul public al municipiului, 

acestea evaluându-se la cifra de cca.26.213.029,37 lei (TVA inclus) - până la data de 8 

dec.2022 – fiind cuprinse și veniturile din materialul dendro-floricol, lucrările Formației 

Taieri arbori și orele auto. 

 

Totalul general al veniturilor înregistrate de Serviciul Spații Verzi pe anul 2022 este 

de cca.26.344.671,88 (TVA inclus). 

  

    

 

Indicatorii de performanță aferenți anului 2022, conform contractului de delegare a 

gestiunii prin concesiune: 

                          Indicator Tinta 

indicatorului 

Planificat Realizat 

Numărul de arbori, arbuști plantați/ 

Numărul total planificat 

95% 2.150 arbori 

163.120 

arbusti 

4.124 arbori  

91.695 arbusti  

Numărul plantărilor floricole/ Număr 

total planificat 

95% 1.106.100 flori 878.586 flori  

Realizarea lucrărilor și operațiunilor de 

întreținere a zonelor verzi, conform 

perioadei și frecvenței evidențiate în 

Anexa nr.2, pentru acoperirea întregii 

suprafețe de spații verzi din municipiu 

100%  100% 

Realizarea lucrărilor de amenajare 

peisagistică a spațiilor verzi prin 

100%  100% 
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plantări de arbori și arbuști 

ornamentali, plante floricole. 

Identificarea unor noi suprafețe cu 

potențial ecologic pentru extinderea 

spațiilor verzi din municipiul Ploiești în 

funcție de disponibilități 

min.25%  ~ 10 ha 

Creșterea zonelor verzi amenajate min.25%  ~ 10 ha 

Numărul sesizărilor rezolvate / totalul 

reclamațiilor justificate 

min.80%  ~ 80% 

 

 

Serviciul Parcări, Blocări 

 

Biroul Parcări 

 

Biroul Parcări a desfăşurat în acestă perioadă o activitate complexă care a presupus 

organizarea şi coordonarea unor sarcini variate. În cadrul biroului s-a încercat în permanenţă 

soluţionarea în timp optim şi eficient a solicitărilor şi  problemelor pe care cetăţenii ni le-au 

adresat. 

Actele normative care au reglementat activitatea în parcările de utilitate publică cu plată 

din municipiul Ploieşti au fost: 

 

 HCL nr.263/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru înfiiţarea, organizarea şi 

exploatarea parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public şi privat al 

municipiului Ploieşti; 

 HCL nr.120/2018 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru 

înfiiţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul 

public şi privat al municipiului Ploieşti, aprobat prin H.C.L. 263/2013; 

 HCL nr.358/15.10.2020 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului 

pentru înfiiţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe 

domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti, aprobat prin H.C.L. 263/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare ( respectiv HCL 460/23.12.2020); 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi; 
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 Ordin nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimaţie de 

parcare pentru persoane cu handicap; 

 HCL nr.412/05.11.2015 privind aprobarea tarifului și a Regulamentului pentru 

organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în 

Ploiești, strada Cuza – Vodă nr.8 C; 

 HCL nr. 236/28.07.2017 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr..412/2015, 

privind aprobarea modificării tarifului și a Regulamentului pentru organizarea, 

exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, 

strada Cuza – Vodă nr.8 C; 

 HCL nr.314/25.09.2015 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobiliare aflate pe 

domeniul public/privat al municipiului Ploieşti şi transmise în concesiunea 

/administrarea societății (minimagazine tip Calliope); 

 HCL nr.313/29.08.2019 privind aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate; 

 HCL nr.43/27.02.2019 privind includerea unor bunuri în ,,Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’’ și transmiterea acestora în 

concesiunea societății (toalete modulare); 

 HCL nr.328/13.09.2021 privind completarea Regulamentului pentru înfiiţarea, 

organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat 

al municipiului Ploieşti, aprobat prin H.C.L. 263/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare (privind plata tarifului de parcare  prin SMS şi aplicaţii); 

 HCL nr.454/25.11.2021 privind completarea Regulamentului pentru înfiiţarea, 

organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat 

al municipiului Ploieşti, aprobat prin HCL nr.263/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare (privind eliberarea de permise gratuite pentru auto full electrice); 
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Biroul  Parcări are în concesiune un număr de 57 parcări publice cu plată, din care: 

 56 parcări publice cu plată cu un număr total de 2433 locuri de parcare (din care 115 

sunt pentru persoane cu handicap); 

 1 parcare supraterană supraetajată cu un nr total de 345 locuri de parcare (din care 12 

sunt pentru persoane cu handicap); 

Plata tarifului de parcare se face prin: casieri încasatori, prin intermediul a 45 de parcometre, 

prin SMS precum și prin două aplicații online, respectiv Tpark şi Am Parcat. 

 

Programul parcărilor este: 

 de luni până sâmbătă, între orele 7.00 – 17.00, pentru parcările cu parcometre, SMS şi 

prin aplicații; 

 de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00, pentru parcările cu casieri încasatori; 

 sâmbătă- duminică, între orele 7.00 – 14.00 pentru parcările din zona Obor; 

Biroul Parcări a desfăşurat următoarele activităţi: 

 s-a încasat tariful în parcările publice cu plată; 

 s-au refăcut marcajele pentru persoane cu handicap în parcările existente; 

 s-au refăcut marcajele în unele din parcările existente; 

 s-au marcat şi introdus în circuitul parcărilor publice cu plată 5 parcări noi, primite în 

concesiune de la municipalitate, respectiv: Anul 1848, Doctor Bagdasar,  

Buna Vestire, Praga, Palatul Culturii și Erou Călin Cătălin; 

 s-au scos din concesiune 3 parcări, respective Săpunari, Vasile Boierescu, Veronica 

Micle; 

 s-au colantat şi montat indicatoare în parcările noi înfiinţate şi s-au înlocuit cele 

deteriorate din parcările existente; 

 au fost încheiate convenții de folosință a locurilor de parcare cu un număr de 5 agenți 

economici; 

 s-au reînnoit contracte de prestări servicii pentru încasarea tarifului de parcare prin SMS 

şi aplicațiile Tpark şi Am Parcat; 

 au fost încheiate contracte de mentenanţă pentru sistemul de bariere de la parcarea 

supraterană Cuza Vodă, pentru centrala de avertizare incendiu şi hidranții din incinta 

acestui imobil, pentru casele de marcat utilizate la încasarea tarifului de parcare; 

 s-au montat camere de luat vederi în parcarea supraterană Cuza Vodă; 
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În cadrul activității biroului, au fost prelucrate 1.220 petiții la care s-au remis răspunsuri 

conform reglementărilor legislative și normative în vigoare.  

 

De asemenea, în cadrul biroului au fost eliberate: 

 631 permise pentru parcare gratuită în parcările cu plată  pentru autovehicule care 

transportă persoane cu dizabilităţi conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

 233 permise pentru parcare gratuită în parcările cu plată pentru autovehicule riveranilor, 

conform HCL nr.163/2013; 

 317 abonamente pentru persoane fizice, conform HCL nr.120/2018; 

 162 abonamente persoane juridice, conform HCL nr.120/2018; 

 5 permise pentru persoane persecutate politic; 

 113 permise pentru mașini full electrice, conform HCL nr. 454/25.11.2021; 

Biroul Parcări a răspuns diverselor solicitări/sesizări formulate de cetăţeni. Conform  

HCL nr. 314/25.09.2015, privind aprobarea închirierii unor bunuri imobiliare aflate pe 

domeniul public/privat al municipiului Ploiești şi transmise în concesiunea/administrarea 

societății. Biroul Parcări are închiriate 7 minimagazine, fiind disponibile -spre închiriere alte 4 

minimagazine. 

 

Toalete publice  

 

Biroul Parcări a administrat şi activitatea de încasare a tarifului, de  asigurare şi întreţinere 

a curăţeniei la toaletele publice şi a grupurilor sanitare TIP 2 şi 3 (construcție provizorie), 

amplasate în următoarele zone: 

 

 Zona Sud, situată în spatele staţiei T.C.E. Coreco Sud; 

 Zona Nord, situată în zona Platformei Comercială Nord; 

 Zona Centru - Unirea, situată pe strada Piaţa Victoriei; 

 strada Găgeni;  

 strada Mareșal Averescu;  

 strada Bogdan Petriceicu Hașdeu;  
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Împreună cu Serviciul Tehnic, Biroul Parcări a asigurat repararea şi întreţinerea instalațiilor 

electrice, apă și canalizare pentru toaletele și parcările publice cu plată.  

        Biroul Parcări a urmărit desfăşurarea în condiții bune a Târgurilor de sezon pentru 

prezentarea şi desfacerea de produse tradiționale în parcarea Griviei. 

 

  

Biroul Blocări 

 

Activitatea de blocări şi ridicări autovehicule este o activitate complexă cu un mare 

consum psihic şi fizic din partea întregului personal. Este o activitate greu de gestionat, pentru 

a cărei bună desfăşurare se depune un efort susţinut de întregul colectiv. 

            În anul 2022, salariaţii acestui birou au dat dovadă de răbdare, adaptabilitate la situaţii 

neprevăzute, stabilitate emoţională, profesionalism şi capacitate de evitare a stărilor 

conflictuale, responsabilitate, eficienta în lucru în echipă şi în condiţii deosebite de stres, 

integritate şi onestitate, fiind persoane de încredere dispuse să răspundă, indiferent de situaţie, 

cerinţelor ce se impun. Astfel, angajații biroului și-au dus la îndeplinire sarcinile de serviciu, 

dând dovadă de rapiditate în realizarea atribuţiilor ce le revin, cu multă implicare. 

        Activitatea biroului blocări s-a desfăşurat în anul 2022 în conformitate cu: 

 Hotărârea Consiliului Local nr.214/2015 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.412/2015 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.236/2017 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.263/2013 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.410/2019 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.432/2018; 

 Hotărârea Consiliului Local nr.253/2021 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Activități de bază 

În baza împuternicirii primarului municipiului, salariaţii biroului blocări efectuează 

următoarea activitate: 

 În momentul blocării autovehiculului se întocmeşte Nota de Constatare pentru blocarea 

roții autovehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public şi privat al 

municipiului Ploieşti; 

 Încaseaza tariful aferent blocării; 
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 Identifică vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniu public său privat al 

municipiului Ploieşti (vor fi înregistrate și centralizate într-un registru special); 

 În colaborare cu Poliţia Locală ridică autovehiculele parcate ilegal, abandonate sau fără 

stăpân şi le depozitează în parcul auto special amenajat din strada Drăgăneşti. 

       După identificarea, în teren, a autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul 

public/privat al municipiului Ploieşti, se urmează procedura de lucru care constă în: 

 Se afişează o somație pe caroseria autovehiculului, prin care se solicită ridicarea acestuia 

de către proprietar în termen de 10 zile; 

 Odată cu afişarea somaţiei pe caroseria maşinii se va întocmi Proces Verbal de 

Constatare; 

 După expirarea termenului de 10 zile, agenții din cadrul Poliției Locale cu atribuții în 

domeniul aplicării prevederilor Legii nr. 421/2002, vor verifica, în baza tabelului 

transmis de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, valabilitatea 

ITP-ului şi adresa de domiciliu a proprietarului autovehiculului; 

 În baza adresei transmisă de Poliţia Locală se va întocmi somaţie scrisă cu confirmare 

de primire, proprietarului/aparţinătorului, prin poştă sau curierat rapid, ca în termen de 

10 zile să elibereze domeniului public; 

 Dacă proprietarul/aparţinătorul autovehiculului nu a ridicat maşina de pe domeniul 

public, după expirarea termenului de 10 zile, se întocmeşte referat către primăria 

Ploieşti, semnat de conducerea Societăţii Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, 

în vederea emiterii dispoziţiei de ridicare a autovehiculului; 

 În urma referatului aprobat, se eliberează Dispoziţia de ridicare a autovehiculului 

abandonat pe domeniul public;  

 În baza Dispoziţiei de ridicare, împuternicitul primarului, înainte de a ridica 

autovehiculul, întocmeşte Proces -Verbal de inventariere şi expertizare a acestuia; 

 După ridicarea autoturismului, acesta va fi transportat în parcul auto special amenajat, 

sigilat şi predat paznicului în baza unui proces-verbal de predare primire; 

 După ce autovehiculul a fost transportat în parcul auto special amenajat se întocmeşte 

înştiinţare proprietarului ca acesta în termen de 5 zile să ridice autovehiculul din parcul 

auto. Pentru recuperarea autovehiculului, proprietarul face o cerere de întocmire a 

devizului de ridicare a maşinii din parcul auto, sau renunţă în scris în vederea radierii 

acestuia, radiere obţinută de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

SRL de la organele abilitate; 

 Dacă în termenul de 5 zile autovehiculul nu a fost ridicat din parcul auto de către 

proprietar, se întocmeşte referat către primărie în vederea emiterii dispoziţiei declarării 

acestuia ca fiind abandonat;   
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 După declararea acestuia ca fiind abandonat se întocmeşte referat către primărie în 

vederea emiterii dispoziţiei de intrare în patrimoniu; 

 În urma obţinerii dispoziţiei de intrare în patrimoniu, se întocmeşte înştiinţare către 

proprietar, însoţită de o copie după dispoziţia de intrare în patrimoniu, prin care acesta 

este anunţat că autovehiculul a intrat în unitatea administrativ-teritorială a municipiului 

Ploieşti. - In baza dispoziţiei de intrare în patrimoniu se întocmeşte adresă de radiere din 

circulaţie a autovehiculului la I.J.P. Prahova- Regim Permise sau la Inspectoratul de 

Poliţie unde este înmatriculat autovehiculul respectiv; 

 După radierea autovehiculului proprietarul se înştiinţează, prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire prin poştă sau curierat rapid, că autovehiculul a fost radiat. 

Înştiinţarea va fi însoţită de o copie după radiere; 

 Se întocmeşte referat pentru autovehiculul radiat şi rămas în parcul auto în vederea 

valorificării acestuia. Valorificarea se face de către Societatea Servicii de Gospodărire 

Urbană Ploiești S.R.L. printr-o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor. 

        Aplicarea regulamentului a dus la organizarea judicioasă a activităţii biroului, ordonarea 

actelor şi conştientizarea cetăţenilor să respecte legislaţia în vigoare. 

        Circuitul tuturor documentelor în vederea aprobării şi soluţionării acestora este: conducere 

– registratura - Birou Blocări-Poliție Locală-Primărie-Birou blocari-adrese de domiciliu 

cetățean – Poliție în vederea radierii autovehiculului-Biroul Blocări. 

       Întreaga activitate este laborioasă, necesitând multă atenţie din partea personalului.  

     

Rezultate obţinute: 

 Număr autovehicule blocate 7.599 cu suma de 882.330 lei; 

 Număr autovehicule ridicate 353 cu suma de 130.360 lei, din care 3 autovehicule 

neancasate; 

 Număr căruţe ridicate 9 cu suma de 900 lei, din care 3 căruţe neîncasate; 
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 Depozitare autovehicule în parcul auto în valoare de 7.997 lei; 

Au fost identificate şi somate un număr de 714 autovehicule abandonate pe domeniul 

public şi privat al municipiului Ploieşti, din care: 

 208 autovehicule au fost ridicate de proprietar; 

 73 autovehicule au fost ridicate de biroul ridicări, prin dispoziţie în regim de urgenţă şi 

depozitate în parcul auto. Din cele 73 autovehicule, au fost eliberate 28 autovehicule, 

încasările fiind în cuantum de 10.943 lei; 

 din numărul de 714 autovehicule somate în teren şi depozitate în parcul auto, au fost 

valorificate 72 autovehicule abandonate în valoare de 29.718 lei; 

 având în vedere unele lucrări efectuate pe domeniul public de către alte societatati,  a 

fost relocat un număr de 11 autovehicule, cuantumul sumei încasată fiind de 9.214 

lei. 

Totalul încasărilor se ridică la suma de 1.071.462 LEI. 

 De asemenea, au fost soluționate 275 contestații, au fost prelucrate 532 petiții la care au 

fost remise răspunsuri prin email și poștă.                                                        

Concluzii: 

Activitatea serviciului este coordonată de Şef Serviciu Parcări Blocări şi de Şef biroului 

blocări:   

 Săptămânal se centralizează programul de activitate; 

 Lunar se întocmesc referate pentru necesitate; 

 La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte pontajul cu prezenţa salariaţilor biroului; 

 Periodic, prin sondaj, este controlată activitatea salariaţilor din cadrul biroului; 

 Periodic, în colaborare cu Poliţia Locală, sunt organizate acţiuni de blocarea/ridicarea 

autovehiculelor parcate neregulamentar şi blocarea autoutilitarelor; 

Realizările deosebite de pe parcursul anului 2022 se datorează atmosferei pozitive din acest 

serviciu, tot personalul înţelegând că deşi activitatea este în permanenţa stresantă a dat dovadă 

de putere de înţelegere, astfel tinta indicatorilor a fost atinsă în proporţie de 100%.  

Rezultatele se datorează, şi nu în ultimul rând, bunei colaborări între personalul din cadrul 

acestui birou şi conducerea unităţii, dar şi colaborării benefice cu celelalte servicii din cadrul 

societăţii, fără de care activitatea nu s-ar putea desfăşura în bune condiţii. 
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Birou Coloană Auto  

 

Activitatea biroului s-a desfăşurat în conformitate cu sarcinile şi obligaţiile din contractul de 

administrare şi gestionare a bunurilor date în administrarea societății şi cu domeniul de activitate 

al compartimentului, prin participarea la o bună funcţionare a celorlalte domenii de activitate ale 

societăţii şi anume:  

 s-au coordonat activităţile de încărcare și transportare deşeuri vegetale rezultate din 

întreţinerea şi igienizarea spatiilor verzi, cimitirelor din municipiu, la rampa Veolia, oraşul 

Boldeşti-Scăieni; 

 s-a coordonat activitatea utilajelor, necesare tuturor sectoarelor din cadrul societății;  

 s-a coordonat şi urmărit executarea de reparații curente, reparaţii accidentale, revizii 

tehnice, revizii sezoniere la utilajele auto din dotarea societății; 

 s-a asigurat activitatea de remediere a defecţiunilor accidentale (pene de cauciuc, furtune 

hidraulice sparte, imposibilitatea pornirii autovehiculului) pe raza municipiului a tuturor 

autovehiculelor aflate în parcul auto al societății; 

 s-a urmărit exploatarea optimă a parcului auto pentru deservirea tuturor compartimentelor 

din cadrul; 

 s-a întocmit documentaţia necesară eliberării copiilor conforme ale certificatului de 

transport în cont propriu;  

 s-a coordonat activitatea de instruire şi atestare a personalului în domeniul ISCIR; 

 s-au efectuat constatări tehnice şi propuneri de reparaţii în cadrul atelierului propriu al 

unităţii (întocmind referate fundamentate de necesitate piese de schimb şi note de 

constatare defecţiuni) sau reparaţii cu terți; 

 s-a urmărit încadrarea în normele de consum combustibil și lubrifianți; 

 s-a ținut evidența inspecțiilor tehnice periodice şi a asigurărilor de răspundere civilă; 

 s-a făcut o bună monitorizare a autovehiculelor dotate cu GPS; 

 au fost efectuate lucrări de reparaţie a drumului din incinta societății, punctul de lucru de 

pe str. Mircea Cel Bătrân; 

 

Serviciul Tehnic 

 

În anul 2022, personalul din cadrul Serviciului Tehnic a desfăşurat activităţi ce au 

asigurat pe tot parcursul anului mentenanţa spaţiilor publice date în administrare. 
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Am verificat pe teren sesizările primite de la cetăţeni, am colaborat cu reprezentanții 

asociațiilor de locatari în vederea rezolvării solicitărilor de reparaţii, am colaborat cu serviciile 

şi birourile din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti pentru verificarea pe teren a sesizărilor, 

am urmărit realizarea lucrărilor de reparaţii. 

 Am întocmit corespondenţa cu cetăţenii şi instituţiile publice şi s-au emis răspunsuri în 

termen. 

Au fost urmărite execuţia şi decontarea lucrărilor şi am soluţionat o serie de lucrări din 

care amintim: 

 

 Demontat şi reparat garduri bordurate, destinate protecției gardului viu și a spațiilor 

verzi, în diferite locaţii din Municipiul Ploieşti; 

 Confecționaţ/montat/vopsit rigle bănci în parcurile din municipiu, aflate în 

administrarea societății; 

 Confecționat/montat elemente din lemn componente ale obiectelor de joacă; 

 Confecționat/asamblat ghivece și jardiniere; 

 Reparat bănci, leagăne, obiecte de joacă; 

 Reparat și montat coșuri de gunoi; 

 Pregătit si turnat fundații pentru bănci în diferite locuri de joacă din municipiu; 

 Vopsit borduri; 

 Executat desfiintari in baza dispozitiilor primite de la municipalitate; 

 Confecționat podeț + capac toaletă Galeriile Comerciale; 

 Executat instalație aspersie B-dul Republicii; 

 Efecutat lucrări de amenajare platforma capăt traseu 44; 

 Efecutat reparații locuri de odihnă;  
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 Relocare toalete publice; 

 Montat/demontat corturi anticaniculă; 

 Montat/demontat umbrele; 

 Efectuat lucrări de reparații la foișoare (Aurora, Jianu); 

 Montat suporți senzori calitatea aerului; 

 Montat scrumiere în diferite zone ale orașului; 

 Constatări/remedieri defecţiuni locuri de joacă municipiu în vederea utilizării în condiții 

de siguranță; 

 Vopsit garduri și parapeți metalici de protecție aferenți podurilor rutiere, în diferite 

locaţii în municipiu; 

 Vopsit obiecte de joacă din locurile de joacă din municipiu; 

 Înlocuit neoane/startere/becuri parcare supraetajată Cuza Vodă; 

 Verificat contoare energie electrică, apă, gaze, energie termică; 

 Montat panouri informare; 

 

   
 

 Confecţionat panouri afișaj parcări; 

 Alimentat cu apă, energie electrică şi pornit fântâni arteziene din municipiu; 

 Curăţat bazine, pompe, site, sorburi, ţevi, rigole exterioare fântâni arteziene;  



 

  

 

17 

 

 

 Pregătit fântâni arteziene în vederea pornirii/opririi spre conservarea acestora;  

 Mentenanța fântâni şi cişmele tip Sanitas; 

 Mentenanță rețele apă potabilă cimitire;  

 Alimentat/evacuat apa din bazinul Parcul Regele Mihai I al României; 

 Verificat instalaţii electrice la diferite obiective din municipiu: parcuri, fântâni, 

monumente, precum și la punctele de lucru aflate în administrarea societății; 

 Igienizat/curățat luciu de apa fântâni arteziene din municipiu; 

 Supraveghere, întreținere și repararații la fântâni arteziene; 

 Igienizarea locurilor de joacă din municipiu; 

 Montat instalație sonorizare + conexiuni pentru alimentare cu energie electrică la 

evenimente festive desfășurate pe raza municipiului;  

 Reparații catarge intrări în municipiu; 

 Montat steaguri cu ocazia diferitelor evenimente ale municipalității; 

 Reparat/demontat/montat indicatoare rutiere și mobilier urban pe domeniul public; 

 Montat/demontat/aplicat autocolant - indicatoare persoane cu dizabilități;  

 Neutralizat/efectuat - marcaje persoane cu dizabilități; 

 Executat marcaje parcări pentru persoanele cu handicap; 

 Executat marcaje rutiere aferente parcărilor; 
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Serviciul Administrare Cimitire 

  

 

Activitatea de cimitir este o activitate complexă cu un mare consum psihic si fizic din partea 

intregului personal. Este o activitate greu de gestionat, pentru a cărei bună desfășurare se depune 

un efort susţinut de întregul colectiv. 

Salariaţii acestui serviciu au dat dovadă în anul 2022 de răbdare, eficientă, adaptabilitate la 

situaţii neprevăzute, profesionalism şi capacitate de evitare a stărilor conflictuale, rezolvând 

problemele cetăţenilor cu operativitate. 

 

Această activitate nu reprezintă doar  înhumarea propriu - zisă. Personalul acestui serviciu 

trebuie să rezolve un cumul de probleme, anume:  

 Activitaţi de bază (înhumare–deshumare decedat, întreţinere şi supraveghere capelă, 

prestări servicii care constau in tamâiat și cărat  apă 40 de zile, strâns coroane si aranjat 

mormântul dupa 40 de zile); 

 Înhumări cazuri sociale transmise de A.S.S.C. Ploiești; 

 Întocmirea actelor (contracte de concesiune, adeverinţe notariat, autorizaţii execuţie 

lucrări funerare cu firmele agreate de societate, autorizații execuție lucrări funerare în regie 

proprie, luări în evidenţă certificate de moştenire, sentinţe civile, partaje voluntare, ieșiri 

din indiviziune, acte de transfer oseminte); 

 Verificare și arhivare documente; 

 Înregistrare decedați in registru special; 

 Încasare prețuri pentru servicii funerare, autorizații, concesiuni, adeverințe, redevența 

cimitir, acces auto; 

 Întocmire situatii contabile la sfârșitul fiecarei luni; 

 Întreţinerea curăţeniei în incinta cimitirelor; 

 Cosit iarba in incinta cimitirelor; 

 Tăierea vegetației crescute haotic; 

 Soluţionarea diverselor solicitări din partea cetăţenilor (identificări în teren, în arhivă, 

în registrul de plăți, în registrul de decedați în cazul cetăţenilor care nu ştiu poziţia locului, 

toaletări de arbori, deszăpezire…); 

 Clarificarea situaţiei juridice a locurilor de înhumare din cadrul cimitirelor; 

 Realizarea unei situații - baze de date electronice (oglinzi) cu privire la situația juridică 

și economică a tuturor locurilor de înhumare;  

 Identificarea debitorilor, efectuare de notificări catre debitori și recuperarea debitelor; 

 Identificarea contractelor expirate și notificări; 
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În cimitirele administrate de societate, la data de 31.12. 2022, erau un număr total de 61.023 

morminte cu un număr de 67.351 concesionari. 

 

   
 

 

Activități de bază 

 

Total venituri din activitatea de bază  = 1.491.831,49 lei 

 

Cimitir Înhumări Înhumare Deshumare 

Oseminte Transfer Oseminte 

Viişoara 564 37 317 

Bolovani 674 32 34 

Mihai Bravu 904 140 5 

Eternitatea 236 137 6 

Total 2378 346 362 

Nr.

crt 

Cimitir Înhumare/ 

deshumare 

decedat  

Capela Pod Prestări 

servicii 

Taxa auto Copie 

xerox + 

Taxa 

timbru 

Identi

ficare 

1 Viişoara 223.344,19 35.577 2.126 39.011 1.068 268 756 

2 Bolovani 287.611,40 29.361 5.191 31.787 4.199,75 92 639 
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Încasarea pretului concesiunii (contribuţie anuală /redevența + concesionare) = 

2.726.277,72 lei 

                                                                                                 

Cimitir Contribuție/redevență Concesionare 

Viişoara 661.421,39 87.259,04 

Bolovani 679.290,00 166.120,36 

Mihai Bravu 508.567,52 317.839,00 

Eternitatea 215.070,57 46.903,00 

Redevența achitată cu o.p. 43.806,84  

                Total                          2.108.156,32 lei                  618.121,40 lei                                                    

 

Total documente întocmite la cimitire 

 

Cimitir Adev. notar Aut.exec.lucrari Act concesiune Diverse 

Viişoara 660 209 170 399 

Bolovani 777 241 271 386 

Mihai Bravu 612 570 776 752 

Eternitatea 303 103 89 93 

               Total                   2.352                   1.123                       1.306                   1.630 

 

 

Total venituri din  eliberare adeverinţe  + lucrări construcţii + prestari servicii     

= 380.958,01 lei 

 

 

Cimitir Adeverințe 

notariat 

Autorizații+diverse 

lucrări funerare 

Viişoara 37.191,00 50.987,75 

Bolovani 42.547,00 64.265,19 

Mihai Bravu 27.060,05 119.436,62 

Eternitatea 15.010,00 24.460.40 

                                Total         121.808,05  lei                259.149,96  lei           

3 Eternitatea 102.715,85 13.594 4.354 15.574 0 22 28 

4 Mihai Bravu 391.203,73 44.034,32 6.118 69.345 183.573,2

5 

154 84 

TOTAL 1.004.875,17 122.566,32 17.789 

 

155.717 188.841 536 1507 
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Redevența anuală cu protecție socială = 546,529,28 lei 

 

 

Cimitir Valoare Redevență Suma Scutită 

 (decontată de P.M.P.) 

Viişoara 183.843,85 169.896,05 

Bolovani 165,877,83 146.989,91 

Mihai Bravu 148.864,20 144.583,54 

Eternitatea 95.235,77 85.059,78 

Total 593,821,65 546.529,28 

 

 

 

Redevența anuală cu scutire cf. Legilor nr. 44, 341, 303, 189, 118 = 35.916,38 lei 

 

Cimitir Valoare Redevență Suma scutită 

(decontată de P.M.P.) 

Viişoara 8.989,38 8.989,38 

Bolovani 5.348,59 5.348,59 

Mihai Bravu 20.230,91 20.230,91 

Eternitatea 1.347,50 1.347,50 

 

Total 35.916,38 35.916,38 

 

Venituri realizate din înhumare cazuri sociale =  20.824 lei 

 

Venituri realizate din închirierea de spații în incinta cimitirelor = 245.675,60 lei 

 

Încasări redevență anuală din O.P. = 43.806,84 lei 

 

 

       Concluzii 

 În cadrul acestui serviciu au fost soluţionate aproximativ 5.599 cereri, însumând o 

multitudine de cerinţe; 
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 Aplicarea regulamentului a dus la organizarea judicioasă a activității cimitirelor, 

ordonarea actelor, conștientizarea cetățenilor să își regleze situația juridică a locurilor 

concesionate; 

 Au fost întocmite peste 196 de adrese prin care fie s-au lămurit solicitările cetăţenilor 

fie au fost notificaţi cei care nu au achitat contribuţia anuală (63 notificări debitori și 

133 răspunsuri prin posta sau email) sau pentru locurile a căror concesiune a expirat; 

 Urmare a notificărilor, pentru locurile concesionate cu cercetare, anunțuri publicate  

într-un ziar național şi într-un ziar local în număr de 151, s-au rezolvat aproximativ 102 

de solicitări ale cetăţenilor care erau în imposibilitatea de a-şi dobândi concesiunea 

locurilor prin succesiune, având înhumaţi în locurile respective rude de care erau legaţi 

sentimental;  

 aceste soluţionări au fost benefice atât unităţii noastre prin veniturile din concesionare 

şi contribuţie încasate, cât şi cetăţenilor care doreau rezolvarea acestei situaţii de foarte 

mult timp; 

 procedura este laborioasă, necesitând multă atenţie din partea personalului şi poate fi 

considerată o „vacanţă succesorală”; 

 înregistrarea actelor de concesiune, a adeverințelor pentru notariat, a autorizațiilor de 

construire lucrări funerare, a avizelor în regie proprie a lucrărilor funerare, au fost 

operate în sistemul electronic; 

 circuitul tuturor documentelor în vederea aprobării și soluționării acestora este: cimitire 

– birou serviciul cimitire – conducere – registratura - birou serviciul cimitire – cimitire; 

 

Repartizarea veniturilor pe cimitire este următoarea:  

 

1. Cimitir Viișoara  

 încasări 1.156.434,73 lei  

 protecție socială – 169.896,05 lei  

 scutiți cf. legii – 8.989,38 lei  

Total = 1.335.320,16 lei 

 

2. Cimitir Bolovani 

 încasări - 1.326.975.61 lei  

 protecție socială –146.989,91 lei  

 scutiți cf. legilor – 5.348,59 lei  

Total = 1.479.314,11 lei 
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3. Cimitir Mihai Bravu  

 încasări - 1.673.648,62 lei  

 protecție socială – 144.583,54 lei  

 scutiți cf. legii – 20.230,91 lei 

 cazuri sociale – 20.824 lei  

Total = 1.859.287,07 lei 

 

4. Cimitir Eternitatea  

 încasări - 442.008,26 lei  

 protecție socială - 85.059,78 lei 

 scutiți cf. legii - 1.347,50 lei  

Total = 528.415, 54 lei  

 

Veniturile totale ale serviciului, în anul 2022, au fost de 5.448.013,48 lei.  

 

În toate cele 4 cimitire s-au efectuat lucrări de igienizare, zugrăvire/vopsire și amenajare a 

capelelor.  

 

Activitatea serviciului este coordonată de Șef Serviciu Administrarea Cimitirelor care 

centralizează zilnic cererile, propunând conducerii soluţia de rezolvare: 

 în zilele de marţi şi miercuri sunt soluţionate problemele cetăţenilor, în cadrul audiențelor 

cu publicul. Aceasta implică încărcarea emoțională, având în vedere ca, în anul 2022, au 

solicitat audienţe cca. 883 persoane, fiecare dorind să-şi rezolve problemele legate de 

locurile de înhumare, solicitând şi medierea diverselor conflicte de familie, născute din 

neînțelegeri legate de locurile de cimitir a căror situaţie juridică este incertă; 

 au fost date răspunsuri petenților prin email și poștă, în număr 133; 

 lunar se întocmesc referate pentru achiziţionarea materialelor pentru lucrările necesare; 

 la sfârșitul fiecărei luni se centralizează pontajele din cimitire; 

 controlează periodic, prin sondaj, activitatea salariaţilor din cimitire, verificând 

executarea corectă a înhumărilor, înregistrarea actelor, încasările, rezolvarea 

reclamaţiilor, curățenia în incinte etc; 

           

Realizările deosebite de pe parcursul anului 2022 se datorează atmosferei pozitive din acest 

serviciu, tot personalul înțelegând că, deşi activitatea este în permanenţa stresanta și încărcată 

de durerea exprimată de cetăţenii care au suferit pierderi omeneşti, a dat dovadă de putere de 

înţelegere.  
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Activitatea, având caracter permanent, salariaţii au răspuns prezent sâmbăta, duminica, chiar 

şi în zilele de sărbătoare naţională pentru ca toți cetaţenii care solicită servicii de înhumare să 

nu aibă de suferit suplimentar.  

Rezultatele se datorează, şi nu în ultimul rând, bunei colaborări între personalul din cadrul 

acestui serviciu şi conducerea unitaţii, dar şi colaborării benefice cu celelalte servicii din cadrul 

societății, fără de care activitatea nu s-ar putea desfăşura în bune condiţii. 

 

 

Biroul Sisteme de Management și Control Intern Managerial 

 

Asigurarea Calităţii 

 

Biroul Sisteme de Management pe tot parcursul anului 2022 a urmărit menţinerea şi 

îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii, în concordanţă cu cerinţele Standardului 

ISO 9001:2015. 

 

Au fost elaborate următoarele Programe: 

 Program audit pe 2022 

 Program de instruire pe documentele Sistemului de Management al Calităţii: 

 Program de instruire privind Calitatea 

 Agenda de analiză a Sistemului de Management al Calităţii 

 Identificarea satisfacţiei clienţilor 

Au fost desfăşurate instruiri interne pe documentele Sistemului de Management al Calităţii 

şi pe Politica privind Calitatea. 

Principala preocupare a societății este să încerce să satisfacă şi să depăşească mereu 

aşteptările clientului, privind produsele şi serviciile furnizate.  

Identificarea satisfacţiei clienţilor are loc prin sondaje şi chestionare desfăşurate în rândul 

cetăţenilor, centralizate şi raportate cât şi analizarea reclamaţiilor primite.  

 

S-a format comisia privind gestionarea riscurilor şi oportunităţilor. În decursul anului 2022 

au fost modificate procedurile de proces împreună cu fiecare şef de birou/serviciu.  

S-au desfăşurat audituri interne pentru a urmări şi elimina neconformităţi apărute. S-a 

întocmit la nivel de birou lista reglementărilor legale aplicabile din cadrul societăţii.   

                                                                                                                                                                                                                  

În luna noiembrie a avut loc Auditul de Supraveghere, efectuat de către auditorii organizaţiei 

certificatoare, Biroul Sisteme de Management reprezentat prin auditorul în domeniul calităţii 

demonstrând că Sistemul de Management al Calităţii implementat şi certificat în cadrul  
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societății îndeplineşte toate cerinţele Standardului ISO 9001:2015 şi este la fel de eficace şi 

eficient. 

                  

 

Control Intern Managerial   

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu: 

 Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018 privind implementarea, 

îndrumarea și monitorizarea, coordonarea controlului intern la instituțiile publice 

Activitatea biroului, pe parcursul anului 2022, s-a derulat după cum urmează: 

 întocmitrea situației centralizatoare privind sistemul de control intern 

managerial; 

 întocmitrea  situatiei sintetice privind sistemul de control intern managerial; 

 instruirea personalului privind standardele de control intern; 

 modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 

monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control intern managerial în cadrul societății; 

 verificarea și avizarea procedurilor operaționale care s-au elaborat în decursul 

anului 2022; 

 elaborarea Planului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al 

societății pentru anul 2022; 

 întocmirea  Raportul riscurilor pentru anul 2022; 

 raportul indicatorilor de performanța remis către RASP Ploiești; 

 participarea la activitatea Comisiei de Monitorizare în cadrul societății; 

 evaluarea implementării controlului intern managerial în cadrul societății, prin 

acțiunea de întocmire și completare a Chestionarelor de autoevaluare pe fiecare 

structura de activitate din cadrul societății; 

 actualizat Codul de Conduită Etică, difuzarea acestuia către toate 

compartimentele, făcându-se prin email și prin difuzarea pe siteul societății; 

 actualizarea  registrul  procedurilor operaționale și de sistem al societății; 

 întocmire proceduri de operaționale pentru implementarea masurilor 

anticorupție; 

 împlementare în cadrul societății a Strategiei Națională Anticorupție 2022-2025 
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De asemenea, au fost derulate controale în următoarele compartimente privind desfășurarea 

activităților și respectarea procedurilor operaționale de lucru: 

 Serviciul Cimitire 

 Biroul Parcări  

 Casieria centrală 

 Coloană Auto 

În cadrul biroului au fost derulate acțiuni de informare asupra tuturor compartimentelor 

privind necesitatea revizuirii procedurilor operaționale și a registrelor de riscuri pe 

compartimente și a respectării acestora. Au fost avizate facturile la plată, ale societății, din punct 

de vedere al realității, regularității și legalității acestora și au fost verificate statele de plată  ale 

salariaților societății. 

De asemenea, au fost întocmite decizii privind activitatea de control intern, informări, 

rapoarte, adrese, dosare de daună pentru incidentele pe spații verzi, informări legislative.  

Au fost derulate activități de verificare a  activității desfășurate de angajații serviciului 

spatii verzi și serviciului tehnic, biroul participând în comisii de licitație privind achizițiile 

societății și în cele de recepție a bunurilor achiziționate.  

Pe parcursul anului, a fost verificată activitatea desfășurată de persoanele care 

beneficiază de  ajutor social și care realizează orele de lucru repartizate în cadrul societății. 

 

 

 

Biroul Comunicare, Publicitate, Relații Publice/ Clienți 

          

 

În perioada ianuarie-decembrie 2022, activitatea biroului a constat în asigurarea accesului 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi reprezentanţilor presei, la informaţiile publice în ceea 

ce priveşte activităţile societății, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv: 

Legea nr. 544/2001*actualizată și Legea nr. 233/2002 *actualizată. 

Situaţia informărilor şi mediatizării activităţii SC SGU Ploieşti SRL se prezintă după cum 

urmează: 

 cereri de audiență = 63, din care 59 soluționate și 4 redirecționate către alte instituții, în 

conformitate cu atribuțiile acestora; 
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 comunicate, informaţii de presă, drept la replică/puncte de vedere remise mass-media = 

46 

 răspunsuri la solicitările mass-media, formulate în baza Legii nr.544/2001 *actualizată 

=  24 (răspunsuri tipărite) și 180 răspunsuri verbale/sincron radio-TV; 

 petiții primite din partea presei cu soluționare în termen legal de 30 zile, conform Legii 

nr. 233/2002 *actualizată = 13 

 anunțuri de interes public, campanii de promovare a activității societății, campanii 

antivandalizare zone verzi și mobilier urban, comemorări evenimente, felicitări sărbători 

religioase (foto/video si text) - publicate pe site-ul și pagina de Facebook a societății  = 

756; 

 răspunsuri solicitări/sesizări înaintate de petenți, sub forma de petiții scrise = 200;  

 solicitări informaţii petenți adresate prin apeluri telefonice, mesagerie tip chat (site 

societate), pagini Google, Facebook si Instagram societate, solicitări informații în cadrul 

biroului de profil =  16.862 

    

Activitatea biroului a constat în: realizarea materialelor de presă și de promovare a 

activității societății (foto și text); redirecţionarea solicitărilor/sesizărilor către 

instituţiile/societățile/organismele de profil în cazul în care subiectul acestora nu a 

reprezentat obiectul de activitate al societății; corectarea informațiilor eronate prezentate în 

articolele de presă în scopul combaterii dezinformării opiniei publice; furnizarea de puncte 

de vedere coroborată cu aplicarea măsurilor corespunzătoare de soluționare a situațiilor 

sesizate de presă/cetățeni; preluarea, în timp real, a sesizărilor telefonice, a celor remise prin 

email, mesageria chat a site-ului, Instagram și Facebook (messenger) și transmiterea 
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acestora la compartimentele de profil pentru soluționare rapidă; întocmirea de documente 

interne necesare derulării, în bune condiții, a activității biroului; întocmirea de materiale 

informative de tip „etichetă” și postarea lor pe paginile de Facebook și Instagram ale 

societății; întocmirea de materiale (text și imagine) pentru zilele oficiale de sărbătoare, 

comemorare evenimente și postarea acestora pe paginile de Instagram, Facebook și pe site-

ul societății; întocmirea informațiilor/comunicatelor de presă și remiterea lor către 

municipalitate pentru promovare în presă.         

Informaţiile furnizate, la cerere sau din oficiu, conţin detalii legate de contractele de 

mandat ale directorilor societății, cheltuirea fondurilor publice, îndeplinirea măsurilor 

impuse de entitățile de control, componența organismelor de conducere a societății, detalii 

privind datele de contact aparținând societății, organigramă și modificări ale acesteia, 

procedurile de toaletare şi doborâre a arborilor, tăieri de corecţie şi înălţare coronament, 

completarea cu material dendro-floricol a zonelor verzi, activităţi de combatere a 

dăunătorilor plantelor, amenajare/reamenajare şi igienizare spaţii verzi, eliberare legitimaţii 

gratuite de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi, riverani și autovehicule acționate 

integral electric, blocarea maşinilor parcate neregulamentar şi ridicarea celor considerate 

abandonate şi/sau fără stăpân, ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar pe 

domeniul public- la dispoziția reprezentanților instituțiilor de profil, repararea obiectelor de 

joacă pentru copii și a celor de mobilier urban, detalii privind efectuarea de reparaţii, 

îngrijirea obiectivelor aflate în administrare precum şi înfiinţarea de noi locuri de parcare 

publice cu plată, activităţi de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor amplasate 

fără aviz pe domeniul public, amplasarea de indicatoare și efectuarea de marcaj pentru 

persoanele cu dizabilități, implementarea de metode alternative de plată a tarifului de 

parcare în parcările publice administrate, tarife aplicabile serviciilor prestate în cimitirele 

administrate, programul de lucru cu publicul în ceea ce privește compartimentele de profil 

ale societății și alte activități conexe. 

 

În același timp, au fost comunicate detalii cu privire la: actele normative şi legislaţia 

care reglementează activitatea societăţii, modificările survenite în cadrul procedurilor, litigii 

ale societății cu terții, modul de derulare a activităţii precum şi tarifele aplicate pentru 

serviciile prestate.  

Totodată, aceste informaţii au cuprins şi mesaje de conştientizare a populaţiei în ceea ce 

priveşte protejarea ansamblurilor arhitectural peisagistice din oraş precum şi încurajarea  
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implicării populaţiei în procesul de combatere a sustragerii materialului dendro-floricol de 

pe domeniul public și a vandalizării obiectelor de mobilier urban, mesaje însoțite de 

numerele de telefon apelabile în aceste situații. 

În vederea prezentării unor informaţii corecte, în cadrul comunicatelor de presă cât şi în 

formularea răspunsurilor la solicitarile jurnaliştilor/petenţilor, angajații biroului au realizat 

documentarea, atât pe teren cât şi prin colaboare cu angajați din cadrul celorlalte 

compartimente ale societăţii precum şi prin consultarea cu directorul general. De asemenea, 

în acelaşi scop, angajații biroului au colaborat şi cu reprezentanți ai altor instituții publice 

dar și cu terți, în cadrul unor proiecte educaționale comune, cu teme ecologice. 

Au fost prezentate (zilnic, pe email), conducerii (director general, director general 

adjunct) analiza şi sinteza informaţiilor de presă, grupate sub numele „revista presei”, 

realizate prin rezumarea articolelor apărute în publicaţiile online şi cele difuzate de posturile 

radio-tv de referinţă, atât locale cât și naționale. 

  Șeful biroului a furnizat (din punct de vedere al conţinutului) informaţiile necesare 

mediatizării activităţii departamentelor societății (licitaţii, proiecte, hotărâri de consiliu, 

proceduri etc). Acest lucru s-a realizat verbal, telefonic, prin intermediul paginilor de 

internet, Facebook și Instagram ale societăţii şi prin e-mail. Totodată, conţinutul paginii de 

internet a fost modificat şi actualizat periodic (în funcţie de activităţile societăţii) prin 

colaborare cu Biroul IT.     

    
      

De asemenea, paginile de Facebook și Instagram ale societății au beneficiat de 

actualizare zilnică (2-3 postări, constând în fotografii și text, care au redat activitățile 

derulate de angajații societății pe domeniul public). 
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În același timp, la solicitarea conducerii și a altor factori de decizie din cadrul 

municipalității, s-au efectuat verificări în teren ale situaţiilor reclamate de cetăţeni, 

urmărindu-se identificarea şi rezolvarea problemelor semnalate, în cazul în care s-au dovedit 

a fi reale. Totodată, au fost realizate tiparele bannere-lor cu mesaje de prevenire și 

combatere a corupției (anti-mită), bannere amplasate, ulterior, în cimitirele administrate de 

societate. 

Au fost expediate răspunsuri pe adresele petenţilor, comunicându-se informaţii privind 

soluţionarea situaţiilor semnalate, însoţite de precizarea datei soluţionării acestora şi, 

frecvent, de fotografii privind situaţia din teren. De asemenea, mai multe petiții au fost 

redirecţionate către instituţiile abilitate, întrucât solicitările nu intrau în obiectul de activitate 

al societăţii.  

 

Demersurile biroului de profil au avut ca scop furnizarea de date reale, în ceea ce 

privește activitatea compartimentelor din cadrul societăţii, pentru mediatizarea corectă a 

acestora către cetăţeni, prin intermediul presei scrise şi audio-vizuale. Toate documentele 

au fost întocmite respectându-se reglementările legislaţiei şi actelor normative în vigoare, 

materialele fiind însoţite, în majoritatea cazurilor, de fotografii.  
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În ceea ce privește petițiile și înscrierea la audiențe, angajații biroului au acordat 

asistenţă petenţilor, atât telefonic cât şi personal, aceasta constând în furnizarea informaţiilor 

solicitate, asistarea/consilierea în completarea formularelor tip, comunicarea termenului de 

răspuns la petiţiile depuse precum şi redirecţionarea către instituţiile publice abilitate atunci 

când solicitările nu vizau obiectul de activitate al societăţii. 

 

A fost întocmită evidenţa persoanelor care au solicitat audienţe la conducerea societăţii 

în vederea soluţionării problemelor ridicate de aceştia (înregistrare în Registrul de audienţe, 

participare audienţe, redactare răspuns). La audienţele derulate de conducerea societăţii s-au 

înscris 63 persoane.  

Aspectele semnalate de către petenți au fost soluţionate conform legislaţiei şi actelor 

normative în vigoare iar problemele ale căror soluţii nu s-au constituit parte a atribuţiilor 

societăţii au fost redirecţionate către instituţiile competente, spre analiză şi soluţionare.  

 

 

Indicator performanţă realizat – 93,6% (63 înscrieri in audiență, 59 petiții soluționate, 4 

redirecționate întrucât nu s-au înscris în obiectul de activitate al societății) 

Indicator ţintă stabilit=95% 

 

Biroului Comunicare, Publicitate, Relații Publice/Clienți i-au fost repartizate de către 

conducerea societăţii 237 petiții, spre analiză, în baza cărora s-au întocmit și remis 

răspunsuri. În urma solicitărilor verbale, pe Facebook şi telefonice, biroul a întocmit adrese 

către departamentele de profil în scopul soluţionării situaţiilor descrise de petenţi. Totodată, 

au fost redirecționate solicitări/sesizări verbale, în baza cererilor telefonice, către 

municipalitate. 

 

A fost reactualizat Buletinul Informativ al societății. La avizierul societăţii au fost 

afişate informaţiile de interes public furnizate de către departamentele din cadrul societaţii și 

raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 *actualizată. 

 

Redactarea răspunsurilor la petiţii/sesizări/solicitări a fost realizată, respectându-se 

termenul specificat de legislaţia şi actele normative în vigoare, precum și procedura 

operațională privind activitatea de soluţionare a petiţiilor (procedură de sistem).  
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Au fost completate și actualizate, procedurile operaționale și de proces (asigurarea 

calității), acestea fiind remise, prin email, compartimentelor de profil. Au fost întocmite 

rapoarte către conducerea societății, au fost întocmite analizele de risc și înaintate Biroului 

Sisteme de Management și Control Intern Managerial. 

A fost întocmit Raportul anual al societății, acesta fiind remis municipalității în vederea 

publicării, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

Serviciul Financiar – Contabilitate 

 

 

În anul 2022 au fost realizate operaţiuni financiar – contabile şi alte activităţi în 

conformitate cu legislaţia în baza căreia societatea noastră îşi desfăşoară activitatea, inclusiv 

regulile interne, reglementările şi structura organizatorică: 

 

 

 Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale (republicată cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 Legea nr. 273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată; 

 Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

 Hotărârea Guvernului nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 
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 O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor 

valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi; 

 Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului   nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 38 din 15 ianuarie 2003 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr.71/2002-privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata și 

completată prin Legea nr.3/2003; 

 Hotararea Guvernului nr.955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor cadru de 

aplicare a ordonantei guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

 Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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 Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului sau unităților 

administrative teritoriale, cu modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr.97/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.421/2001 si art.128 din O.U.G nr. 195/2001 privind circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.50/1990 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea nr.193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea nr.117/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea nr.227/2015-Codul fiscal cu modificarile și completările ulterioare; 

 H.G nr.1/2016- privind aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 

Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

Activitatea serviciului a fost coordonată de directorul economic sau după caz, de 

înlocuitorul acestuia. Serviciul financiar contabil a îndeplinit în anul 2022 următoarele atribuții: 

 

 a întocmit lunar balanta de verificare analitica asigurând concordanta intre conturile 

analitice si cele sintetice; 

 a întocmit evidența analitica și sintetică a tuturor conturilor conform Legii 

nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

 a asigurat întocmirea în termen a documentelor de sinteză; 

 a procedat la înregistrarea în contabilitate a documentelor contabile care stau la baza 

notelor contabile în mod cronologic și sistematic;  

 a procedat la înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe 

și circulante precum și valori materiale și bănești); 

 a organizat potrivit legii inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale; 
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 a urmărit definitivarea rezultatelor inventarierii anului 2022 şi a asigurat 

înregistrarea acestora în contabilitate; 

 personalul din serviciu a participat la inventarierea gestiunilor la data de 17.11.2022, 

rezultatele fiind valorificate şi urmează a fi înregistrate în bilanţul contabil pe 2022; 

 zilnic s-au emis facturi pentru: diverse contracte şi convenţii cu clienţi (chirii, 

parcări, refaceri zone verzi, chirii terenuri cimitire etc.), livrări de material lemnos 

rezultat din tăieri arbori, material dendro-floricol din pepiniere şi s-a urmărit 

încasarea debitelor prin adrese şi notificări către clienţi, verificându-se lunar balanţa 

clienţilor; 

 s-au emis facturi către Municipiul Ploiesti conform situatiilor de lucrări, spații verzi, 

lucrări tehnic, centralizatoare cimitire, contracte etc.; 

 s-a urmărit evidența facturilor pentru serviciile prestate; 

 s-au întocmit şi transmis confirmări de solduri către furnizori şi clienţi, răspunzându-

se totodată şi celor primite de la aceştia; 

 s-a verificarea legalitatea la plată a tuturor facturilor de la furnizori, cu încadrarea în 

bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, urmărindu-se contractele încheiate de 

unitate în ceea ce priveşte preţurile şi valoarea achiziţiilor precum şi extrasul de cont 

primit zilnic de la Trezoreria Ploieşti, Unicredit Tiriac Bank, B.R.D. Ploieşti și BCR 

Ploiesti; 

 zilnic s-au efectuat încasări şi plăti prin casieria unităţii, precum şi depuneri / ridicări 

de numerar din bănci; 

 s-a urmărit circulaţia documentelor de decontare cu banca şi s-a analizat lunar 

volumul facturilor neîncasate, asigurând corelarea evidenței contabile cu balanțele 

de verificare analitice; 

 s-a urmărit punerea în aplicare a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local care 

privesc activitatea serviciului, prin înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor 

transmise sau scoase din concesiune, declararea la S.P.F.L. Ploieşti a bunurilor 

(clădiri, terenuri şi mijloace de transport) pentru care se datorează impozit şi plata 

acestora până la termenele legale; 

 s-a asigurat plata la termen a sumelor care constituie obligaţia societății faţă de 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local şi alte obligaţii faţă de 

terţi, precum și întocmirea declarațiilor lunare prevăzute de legislația în vigoare; 
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 s-a realizat contabilizarea salariilor societății și lunar s-a controlat modul de 

întocmire a statelor de plată a salariaţilor şi a drepturilor legale cuvenite, asigurându-

se plata la termen a acestora, s-au operat şi virat reţinerile din salarii, contribuţiile 

unităţii, s-au operat deciziile privind sancţionarea salariaţilor etc.; 

 s-a ţinut evidenţa contabilă a tuturor intrărilor şi ieşirilor de bunuri din patrimoniul 

instituţiei reprezentând mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie, 

materiale consumabile achiziţionate de la terţi sau primite prin sponsorizare, 

realizându-se lunar punctajul cu Magazia Centrală şi reglându-se operativ 

eventualele diferenţe dintre evidenţa contabilă şi cea tehnico-operativă. S-a urmărit 

întocmirea şi operarea Proceselor Verbale de transferuri de bunuri între gestiuni; 

 s-a întocmit jurnalul de vânzari și respectiv jurnalul de cumpărări și s-a întocmit 

decontul lunar de taxa pe valoarea adaugată și celelalte declarații prevăzute de 

legislație; 

 s-a asigurat întocmirea registrelor contabile obligatorii; 

 s-au studiat în permanenţa actele normative apărute şi modul de aplicare a acestora 

de către personalul Serviciului Financiar-Contabilitate cu privire la activitățile 

specifice serviciului; 

 s-a exercitat potrivit legii controlul financiar preventiv privind legalitatea, 

necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor; 

 s-a întocmit Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi rectificările acestuia pe 

parcursul anului, realizându-se şi urmărindu-se lunar încadrarea în prevederile 

bugetare aprobate precum şi centralizarea propunerilor primite de la servicii pentru 

bugetul pe 2023;  

 a întocmit raportul principalilor indicatori economico-financiari, situațiile financiare 

aferente anului 2021 și semestrului I an 2022; 

 a asigurat arhivarea documentelor financiar contabile;  

 a elaborat și redactat corespondența ce revine serviciului;  

 a îndeplinit orice alte atribuţii primite de la conducere și stabilite prin actele 

normative în vigoare; 

 a operat procesele verbale aprobate cu propuneri de casare aferente inventarului pe 

2021; 

 s-au întocmit situații, s-au centralizat documente în vederea indeplinirii măsurilor pe 

care le-a lasat Curtea de Conturi. 
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Compartimentul Patrimoniu 

 

În perioada septembrie-decembrie 2022, în cadrul Compartimentului Patrimoniu și-a derulat 

activitatea un singur angajat, în conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară şi 

Organigramei aprobate, respectiv:  

 verificarea și organizarea atât în format fizic, cât și în format electronic a Hotărârilor 

Consiliului Local care reglementează activitatea biroului (patrimoniu), salvând 

totodată toate documentele în rețeaua internă a societății pentru excluderea situațiilor 

de pierdere/omitere a anumitor informații; 

 menținerea colaborării cu Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei 

Municipiului Ploiești; 

Activitatea compartimentului a constat în:  

 participarea la toate comisiile de inventariere (domeniul public al municipiului, 

inventarierea patrimoniului societății); 

  întocmirea deciziilor și adreselor care au vizat profilul activității; 

  participarea la licitațiile organizate de societate și redactarea proceselor verbale 

aferente acestora; 

 participarea în cadrul comisiilor de inventariere a bunurilor societății și 

municipalității- pentru care societatea este administrator, de eliminare din gestiune a 

bunurilor administrate de societate în baza Contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiunea serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului Ploieşti nr. 14782/25.08.2010 și de întocmire a tuturor 

proceselor verbale de predare-primire, implicate în acest proces. 

 

Biroul Prețuri și Devize 

 

În anul 2022 în cadrul biroului Preţuri şi Devize s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 întocmit situaţii de plată bilunare pentru Serviciul Tehnic pe baza rapoartelor înaintate 

de acest compartiment; 

 întocmit situaţii finale de plată (bilunare) pentru serviciile Spaţii Verzi, Sere şi Pepiniere 

şi Tăieri Arbori, pe baza rapoartelor de activitate; 

 întocmit situaţii estimative pentru serviciile Spaţii Verzi, Sere şi Pepiniere, Tăieri Arbori 

şi Tehnic pe baza rapoartelor de activitate; 
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 întocmit devize de întreţinere şi amenajare spaţii verzi, inclusiv tăieri de corecţie şi 

doborâri arbori pentru terţi; 

 întocmit oferte şi situaţii de plată pentru beneficiarii ce doresc închiriere de utilaje, 

autoutilitare şi platforme din dotarea societăţii noastre – devize; 

 realizat calculații de preţ pentru închiriere căsuţe cu ocazia sărbătorilor tradiționale și a 

altor evenimente ale municipalității;  

 participarea la recepţiile lunare pentru serviciile: Spaţii Verzi, Sere şi Pepiniere, Tăieri 

Arbori şi Tehnic; 

 calculare tarife, necesare întocmirii hotărârilor de consiliu local pentru activităţile din 

cadrul societăţii; 

S-a obţinut indicatorul de performanţă la cotă maximă deoarece am întocmit toate ofertele 

şi toate situaţiile de lucrări care ne-au fost repartizate. 

 

 

 Serviciul Comercial, Achiziţii și Urmărire Contracte  

 

 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. este autoritate contractantă în sensul 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Serviciul Comercial, Achiziţii, Urmărire Contracte şi-a desfăşurat activitatea 

specifică în concordanţă cu reglementările legale în domeniu.  

 

La inceputul anului 2022 impreuna cu serviciile si compartimentele din cadrul institutiei a 

fost elaborat si fundamentat programul anual de achizitii publice pe baza necesitatilor si 

prioritatilor identificate pentru o buna desfasurare a activitatii. 

 

 În cursul anului 2022, activitatea de aprovizionare s-a încadrat în prevederile cuprinse în 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat fiecărui compartiment al societății. 

 

În anul 2022 au fost repartizate către Serviciul Comercial Achizitii Urmărire Contracte  

un număr de aproximativ 2.300 referate de necesitate, însumînd  peste 3.500 de repere, rezolvate 

în proporţie de 98%, nerealizarea fiind cauzată de  lipsa fondurilor, în unele cazuri 

identificându-se și alte soluţii de rezolvare a cerinţelor.  
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Au fost aprovizionate, conform referatelor de necesitate întocmite de către toate 

compartimentele societății, materiale de construcții, materiale instalații sanitare, materiale 

instalații electrice, consumabile de birou rechizite, cartușe toner, igienico  sanitare, piese auto, 

piese schimb și consumabile motoutilaje, materiale electrice, materiale pentru marcaj rutier,  

materiale semnalizare rutieră, unelte și scule de grădinărit  pentru amenajare spații verzi, 

echipament protecția muncii, consumabile parcometre, materiale pentru fântâni arteziene, 

ierbicide  și substanțe de combatere a dăunătorilor, de stimulare a creșterii plantelor și 

îngrășăminte chimice, material de înmulțire - pepiniere, lubrifianți, catarge steaguri, mobilier 

urban pentru locuri de joacă, închiriere toalete ecologice servicii de protocol, anunțuri 

publicitare etc. 

 

Pentru fiecare referat, anterior achiziției, au fost calculate costurile estimative pentru 

încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli alocat fiecărui compartiment. În cursul anului 2022 

referatele a căror repere au avut valori mai mari de achiziție, au fost solicitate oferte și 

achiziționate din catalogul electronic (SEAP), derulându-se un număr de 15 contracte, ținându-

se cont de termenele de plată oferite cât și de criteriile tehnico – economice.  

 

Către furnizorii cu care am avut încheiate contracte sau selecţii de oferte, s-au întocmit 

comenzi transmise prin e-mail, iar restul produselor s-au achiziționat prin cumpărare directă cu 

plata numerar sau prin ordine de plată la termen. 

 

Activitatea s-a desfăşurat respectîndu-se procedurile de achiziţii şi s-au găsit soluţii 

pentru cazurile de urgenţă. Au fost operate modificări sau completări ulterioare în programul 

anual al achiziţiilor, când situaţia a impus, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul 

compartimentului financiar contabil. 

 

În cursul anului 2022, prin magazinele proprii s-au valorificat atât materiale dendro-

floricole rezultate din producţia serelor proprii, obiecte artizanale tradiționale cât şi produse 

provenite de la furnizori la care s-au aplicat adaosuri comerciale. 

 

Resursele disponibile: Bugetul propriu. 

Sursa de finanţare: Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. pe anul 2022, aprobat de către Consiliul de Administraţie al S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L, cu rectificările periodice. 
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Departament Resurse Umane, Probațiune, Administrativ 

 

 

Prin activitatea desfaşurată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. are ca 

obiective ridicarea continuă a standardelor şi indicatorilor de performanţă, adaptabilitatea 

continuă a serviciilor la cerinţele comunităţii locale, satisfacerea nevoilor cetăţenilor și 

protejarea intereselor acestora. 

Un rol important în atingerea acestor obiective îl deţin resursele umane şi implicit modul 

de gestionare al acestora. 

 

 

Departamentul Juridic- Contencios și Resurse Umane are în subordine:  

A. Serviciul Resurse Umane, Probațiune, Registratura;  

B. Serviciul Juridic-Contencios; 

C. Compartimentul Administrativ 

 

A. Serviciul Resurse Umane, Probațiune, Registratura are în subordine Biroul Resurse 

Umane 

Astfel, activitățile principale ale Biroului Resurse Umane au fost: 

 planificarea resurselor umane; 

 recrutarea şi selecţia resurselor umane; 

 analiza şi evaluarea posturilor; 

 salarizarea şi motivarea resurselor umane; 

 formarea şi perfecţionarea resurselor umane; 

 evaluarea resurselor umane şi gestionarea carierei; 

 comunicarea, stilul managerial şi creativitatea personalului 

 

În scopul realizării misiunii şi obiectivelor societății s-a încurajat implicarea şi dezvoltarea 

personalului prin: 

 menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei personalului; 

 definirea sarcinilor, responsabilităţilor şi autorităţilor personalului; 

 stabilirea obiectivelor individuale şi de echipă; 

 facilitarea implicării în stabilirea obiectivelor şi în luarea deciziilor; 

 recunoaşteri şi recompense; 

 facilitarea unei comunicări deschise, în ambele sensuri, a informaţiei; 

 crearea condiţiilor care să încurajeze inovaţia şi aportul personal; 

 asigurarea lucrului în echipa; 

 comunicarea sugestiilor şi opiniilor 
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În cursul anului 2022, în cadrul Biroului Resurse Umane au fost întocmite: 

  

 535 decizii privind modificarea, încetarea, suspendarea contractelor individuale de 

muncă, decizii de delegare, de majorare a salariilor, de constituire a diverselor comisii, 

de organizare, decalare de program etc; 

 70 contracte individuale de muncă; 

 552 de acte adiționale la contractele individuale de muncă; 

 

 

De asemenea, au fost realizate şi alte activităţi specifice Biroului Resurse Umane cum ar fi:  

 

 s-au întocmit documentele necesare avizării de către Consiliul de Administrație și 

aprobării de către A.G.A. a structurii organizatorice (organigrama, statul de funcții, 

statul de personal și nomenclatorul). Organigrama, care a fost aprobată prin H.C.L. 

nr.227/2022, prevede 625 de posturi din care 26 posturi de conducere;  

 s-au emis note interne/decizii care au reglementat aspecte organizatorice si/sau de 

disciplina muncii; 

 operarea modificărilor contractelor individuale de muncă şi transmiterea electronică 

prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectoratului Teritorial 

de Muncă a Registrului general de evidenţă a salariaţilor din cadrul S.C. S.G.U.Ploiești 

S.R.L.;  

 verificarea lunară a foilor colective de prezenţă a salariaţilor și operarea pontajelor în  

programul de salarii;  

 întocmirea diverselor adeverinţe: de salariat, medicale, prin care se dovedeşte vechimea 

în muncă etc (număr înregistrat:1570); 

 evidenţa şi verificarea concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate 

temporară de muncă concediilor fără plată (peste 2038);  

 organizarea a 45 de concursuri pentru ocuparea locurilor vacante, cu parcurgerea tuturor 

etapelor prevazute în procedura de recrutare de personal; 

 întocmirea lunară a statului de personal pe baza statului de funcţii aprobat de Directorul 

General al societății, care cuprinde toate modificările intervenite în luna respectivă în 

situaţia de personal;  

 evidențierea efectuarii concediilor de odihnă în registrul centralizator; 

 întocmirea de documentații și prezentarea de documente solicitate de inspectorii ITM 

Prahova, AJOFM; 

 întocmirea de situații și prezentarea de documente pentru litigii de muncă; 

 întocmirea de situații pentru acordarea drepturilor de natură salarială angajatilor (prime, 

concedii medicale, ajutoare), precum și privind structura de personal și a cheltuielilor 

aferente; 
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 încadrarea unui număr de 70 de salariați și întocmirea dosarelor de personal;  

 respectarea procedurii de transmitere catre A.N.I. a declaratiilor de avere si a 

declaratiilor de interese; 

 

În ceea ce priveşte răspunderea disciplinară, au fost aplicate prevederile stipulate în Codul 

Muncii şi Regulamentul Intern. Astfel,  pe parcursul anului 2022 au fost întocmite 35 rapoarte 

de către Comisia de disciplină din cadrul societății, respectiv 25 decizii de sancţionare 

disciplinară. Comparativ cu anul precedent, se constată o creștere a numărului de abateri 

disciplinare săvârșite de salariați.  

 

Activitatea arhivistică din cadrul compartimentului s-a concretizat în următoarele aspecte: 

 eliminarea de documente în conformitate cu Legea nr.16/1996; 

 inventarerea documentele întocmite, cu termen de păstrare expirat și propunerea lor 

spre eliminare; 

 eliberarea și primirea diverselor documente solicitate din cadrul arhivei;  

 lucrări de îndosariere și legatorie a documentelor supuse arhivării; 

 pregătit dosare pentru casare; 

 

În cadrul Biroului Resurse Umane s-a asigurat și activitatea de secretariat și registratură: 

 lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei primite, 

prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei 

primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, redactarea lor, 

prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei 

pentru expediere, predarea la registratură sau expedierea directă, după caz, asigurarea 

transportului corespondenţei prin organizarea muncii curierilor; 

 primire, înregistrare şi repartizare documentele interne, sesizări, reclamaţii, expedierea 

corespondenţei 

 

 Tot în cadrul Biroului Resurse Umane s-au pus în aplicare Dispozițiile primite din partea 

instituțiilor abilitate (Primaria Ploiești, Serviciul de Probațiune Prahova etc), s-a asigurat 

consilierea persoanelor repartizate în vederea efectuării unei activități neremunerate în folosul 

comunității cât și a persoanelor care s-au adresat direct societății noastre.   

 

 S-a organizat evidența persoanelor distribuite în vederea efectuării unei activități în 

folosul comunității, în decursul anului fiind repartizate către societate 148 persoane, (141 

persoane fiind distribuite către locurile de muncă unde au efectuat/efectuează activitatea). 

 S-a asigurat consilierea persoanelor repartizate în vederea efectuării unei activități 

neremunerate în folosul comunității cât și a persoanelor care s-au adresat direct societății noastre. 
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B. Serviciul Juridic-Contencios 

 

Activitatea de reprezentare juridică constituie procedeul de tehnică-juridică prin care 

personalul de specialitate al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul societății îndeplineşte o 

serie de acţiuni juridice (elaborarea tuturor actelor de procedură necesare reprezentării, 

precedată de un studiu juridic aprofundat, de documentare ştiinţifică, precum şi analiză 

temeinică a obiectelor cauzelor litigioase), în scopul asistării şi reprezentării cât mai eficiente 

şi competente a intereselor entităţii în situaţiile litigioase în care aceasta este angajată. 

Reprezentarea juridică a intereselor societății este asigurată la toate nivelele de Serviciul Juridic 

– Contencios, serviciu care are în structura sa un număr de 3( trei) angajați (doi consilieri juridici 

și un șef serviciu).   

În perioada 01.01.2022- 15.12.2022, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat un număr 

de 60 cauze la instanțele judecatorești: Judecătoria Ploiești, Tribunalul Prahova, Curtea de Apel 

Ploiești, Înalta Curte de Casație și Justiție București, dintre care: 

 1 dosar din anul 2016; 

 3 dosare din anul 2017; 

 4 dosare din anul 2018; 

 7 dosare din anul 2020; 

 14 dosare din anul 2021; 

 31 dosare din anul 2022; 
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Litigii pe rolul instanțelor de judecată  anul 2022 – serviciul juridic contencios 

Nr. 

Crt Număr dosar  

Calitatea 

SGU Părți dosar 

Obiectul 

dosarului Suma Instanța  

Stadiul 

dosarului  Termen 

1 4417/105/2021 reclamant 

Persoană 

fizică 

Drepturi 

salariale 

necuvenite 

 224 lei + 

penalitați 

Tribunalul 

Prahova fond 

câștigat 

finalizat  

2 1026/105/2021 pârât 

Sindicatul 

Sansa pretenții 

250.404 lei 

+5.347,10 lei 

Tribunalul 

Prahova fond/apel 

câstigat fond - 

apel  

3 2912/105/2021 pârât Creative View 

actiune în 

constatare * 

Tribunalul 

Prahova fond/apel 

câștigat 

finalizat 

4 4314/281/2017 apelant 

Mobila 

Design 

Contestatie la 

executare  * 

Tribunalul 

Prahova apel 

finalizat-

pierdut 

5 5860/105/2020 reclamant 

Club Sportiv 

Municipal pretenții 

 161.096,48 

lei + 

penalitați 

Judecatoria 

Ploiești fond/apel 16.01.2023 

6 4416/105/2021 reclamant 

Persoană 

fizică 

Drepturi 

salariale 

necuvenite  1236,7 lei 

Tribunalul 

Prahova fond 

 câștigat 

finalizat 

11.01.2022 
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7 5887/105/2020 pârât 

Persoană 

fizică 

anulare 

Contract 

Concesiune * 

Tribunalul 

Prahova fond 07.12..2022 

8 17605/281/2018 recurent  

Persoană 

fizică 

plângere 

contravenț. 2000 lei 

Tribunalul 

Prahova 

recurs/reju

decare/rec

urs 

Câștigat 

finalizat 

9 4321/105/2018 recurenta 

John Evans 

SRL Pretenții   

Curtea de 

Apel recurs 

finalizat 

câștigat - 

revizuire/recur

s ICCJ 

10 1355/281/2017* pârât 

ZEDEKA 

ADVERTISI

NG 

Obligația de a 

face * 

Tribunalul 

Prahova apel/recurs câștigat/ recurs 

11 20511/281/2020 apelant 

Persoană 

fizică 

Cerere valoare 

redusă 

103 lei + 75 

lei 

Tribunalul 

Prahova apel 

câștigat, 

recuperat 

debit- achitat 

cu dovadă 

12.04.2022  

12 23520/281/2020 apelant 

Persoană 

fizică 

Cerere valoare 

redusă 

156 lei+ 75 

lei 

Tribunalul 

Prahova apel respinge apelul 



 

   

46 

 

13 2148/281/2018 reclamant 

Persoană 

fizică Pretenții 

131.677,34 

lei + 

penalitati 

Judecătoria 

Ploiești fond 

23.01.2023, 

ora 09.00 

14 2102/105/2018 pârât 

Persoană 

fizică 

anulare act 

administrativ      * 

Tribunalul 

Prahova fond 

12.01.2023, 

ora 10, s5 

15 6371/105/2017 pârât 

Persoană 

fizică 

acțiune în 

anulare hotărâre 

AGA * 

Tribunalul 

Prahova 

pe rol la 

Înalta 

Curte de 

Casație și 

Justitie 

respins 

recursul-

finalizat 

16 19884/281/2021 

parte 

vătămată 

Persoană 

fizică 

delapidare/const

ituire parte 

civila 

77503,29 lei 

+21475,82 

lei+21475,82 

lei 

+34551,65 

lei. 

Judecatoria 

Ploiești fond 

10.01.2023 ora 

13 

18 5413/105/2021 reclamant 

Persoană 

fizică 

acțiune în 

constatare 1122,81 lei 

Tribunalul 

Prahova 

secția I fond 

câștigat 

finalizat dosar 

executare 

1588/2022 
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19 23931/281/2021 pârât 

Poliția 

Ploiești 

Cerere valoare 

redusă 6591,91 lei 

Judecatoria 

Ploiești fond 

câștigat -

finalizat 

20 

4601/105/2020 ( 

107/42/2022)/86

5/42/2022 pârât 

Municipiul 

Ploiești Pretenții 

2.707.917,07 

lei + 

380.025,40 

lei + 

penalitați 

Tribunalul 

Prahova 

fond/recur

s 

câștigat 

finalizat 

21 21032/281/2020 pârât 

Municipiul 

Ploiești Pretenții 47.124 lei 

Judecatoria 

Ploiești 

fond/apel/

recurs 

câștigat 

finalizat 

22 

2771/105/2021/

a1 

 parte  

civilă 

Persoane 

fizice 

Secția Penală - 

DNA/constituir

e parte civilă 

599.066,90 

lei 

Tribunalul 

Prahova fond 

stare de 

judecată 

23 10972/3/2016 reclamant 

Regia de 

Distribuție a 

Filmului 

cerere plată 

insolventă 6765,08 lei 

Tribunalul 

București fond   

24 

33654/3/2020/a

1 

parte 

civilă 

Persoane 

fizice 

cerere 

constituire parte 

civilă 200 lei 

Tribunalul 

București fond   

25 4451/105/2021 pârât 

Informed 

Group SRL suspendare act * 

Tribunalul 

Prahova 

fond/rejud

ecare 

câștigat   

finalizat 
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26 15492/281/2021 petent CNAIR  

plangere 

contravent. 657 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond/apel 

câștigat 

fond/apel 

finalizat-

recuperat prin 

compensare cu 

ANAF., cf 

decizie înreg la 

SGU16424/05.

08.2022 

27 2756/105/2021 pârât 

Persoană 

fizică 

contestație 

decizie de 

concediere * 

Tribunalul 

Prahova fond/apel 

câștigat 

finalizat 

28 13780/281/2021 reclamant 

Baupartner 

SRL Pretenții 64927,47 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond/apel 

respins 

definitiv 

29 9773/281/2021 reclamant 

Casa de 

Cultură a 

Studenților 

Cerere valoare 

redusă 6285,78 LEI 

Judecătoria 

Ploiești fond/apel 

respins 

definitiv 

30 1845/281/2022 pârât 

Informed 

Group SRL 

contestație la 

executare * 

Judecătoria 

Ploiești fond 

câștigat 

finalizat  
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31 482/105/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

contestație în 

anulare apel * 

Tribunalul 

Prahova 

secția II fond 

câștigat 

finalizat 

32 5192/281/2022 reclamant 

Persoană 

fizică pretenții 1500 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond/apel respins fond 

33 5193/281/2022 reclamant 

Persoană 

fizică pretenții 1500 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 
 

34 4293/281/2022 pârât 

S.C. Roma 

Emil 

Alexandru 

SRL 

actiune in 

constatare  * 

Judecătoria 

Ploiești fond 

Castigat – 

cerere anulata 

35 5690/105/2021 reclamant 

CURTEA DE 

CONTURI 

litigii Curtea de 

Conturi * 

Tribunalul 

Prahova 

fond/recur

s respins 

36 6607/281/2022 reclamant 

Persoană 

fizică 

poprire 

asigurătorie/ 

cerere restituire 

cauțiune 

 138.819,51 

lei 

Judecătoria 

Ploiești fond/apel 

câștigat  dosar 

executare 

1427/2022 

37 2222/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică pretenții 

110 lei + 

daune morale 

20.000 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 

câștigat 

finalizat 
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38 1249/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

plângere 

contravenț. 2.500 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 

câștigat 

finalizat 

14.06.2022 

39 6586/303/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

plângere 

contravenț. 220 lei 

Judecătoria 

Sector 6 

București fond 

câștigat -

finalizat  

40 9171/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

acțiune in 

constatare * 

Judecătoria

Ploiești  fond 

câștigat -cerere 

anulată 

41 1850/105/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

contesțatie in 

anulare apel * 

Tribunalul 

Prahova fond 13.12.2022 

42 10342/281/2022 reclamant 

Persoană 

fizică evacuare * 

Judecătoria 

Ploiești fond 

Câștigat - 

rămas fără 

obiect 

43 338/42/2022 reclamant 

Trifina 

Tănase și  

Galea    * 

Curtea de 

Apel fond respinsă 

44 2696/105/2022 pârât 

Andav 

Logistic SRL 

anulare act 

administrativ * 

Tribunalul 

Prahova fond 03.02.2023 

45 11842/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică anulare act  450 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 
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46 13641/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică 

contestație la 

executare * 

Judecătoria 

Ploiești fond 

câștigat 

finalizat 

47 14171/281/2022 pârât S.C. Pex SRL 

Acțiune in 

răspundere 

contractuală 1600 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 

câștigat 

finalizat 

48 15402/281/2022 pârât 

Auto First 

Drive pretenții 3667.21 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 

10.01.2023, 

ora 10.00 

49 18296/281/2022 pârât 

SC. Rodany 

Prest SRL 

ordonanță de 

plata 38.174,70 lei   

Judecătoria 

Ploiești fond 16.12.2022 

50 3928/105/2022 reclamant 

Persoană 

fizică 

acțiune în 

răspundere 

patrimonială 

37.000 lei+ 

penalitati 

Tribunalul 

Prahova fond 12.01.2023 

51 20210/281/2022 reclamant 

Persoană 

fizică 

Cerere valoare 

redusă 2.501,02 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond   

52 20908/281/2022 reclamant 

S.C. Roma 

Emil Gabriel 

și Roxana 

SRL 

ordonanță de 

plată 90.500,41 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond   

53 20909/281/2022 reclamant 
S.C. Roma 

Emil 

ordonanță de 

plată 

163.844,96 

lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 

19.01.2023, 

ora 13.30 



 

   

52 

 

Alexandru 

SRL 

54 19854/281/2022 pârât 

Persoană 

fizică pretenții 450 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond   

55 4440/105/2022 reclamant 

General MPM 

Impex SRL pretenții 

213.589,53 

+15.016,27 

lei 

Tribunalul 

Prahova fond   

56 22001/281/2022 reclamant 

Cudimi Axa 

Prest SRL 

Cerere valoare 

redusă/reexami

nare taxă timbru 5.782,13 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond 28.11.2022 

57 4394/105/2022 pârât 

S.C. Kandoras 

SRL 

acțiune în 

constatare/cerer

e 

reconvențională 

22.234, 64lei 

si penalitati 

32.048,38 lei 

Tribunalul 

Prahova fond 

25.01.2023, 

ora 9.30 

58 23433/281/2022 pârât 

Elgor Kebab 

Internațional 

SRL 

Obligația de a 

face * 

Judecătoria 

Ploiești fond   

59 23859/281/2022 pârât 

S.C. Kandoras 

SRL plată nedatorată 19.304,64 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond   
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60 24666/281/2022 reclamant 

S.C. Mondial 

Construct 

Confecții SRL 

Cerere valoare 

redusă( 

pretenții) 8671,04 lei 

Judecătoria 

Ploiești fond  

 

✓ Numărul litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2022 – 60; 

✓ Numărul litigiilor pierdute – 6: 

 Dosar nr. 4314/281/2017; 

 Dosar nr. 6371/105/2017; 

 Dosar nr. 23520/281/2020 

 Dosar nr. 13780/281/2021; 

 Dosar nr. 9773/281/2021; 

 Dosar nr. 338/42/2022. 

✓ Număr litigii câștigate definitiv – 24 

 Dosar nr. 4417/205/2021; 

 Dosar nr. 2912/105/2021; 

 Dosar nr. 4416/105/2021; 

 Dosar nr. 4321/105/2018; 

 Dosar nr. 20511/281/2020; 

 Dosar nr. 23520/281/2020; 
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 Dosar nr. 5413/105/2021; 

 Dosar nr. 23931/281/2021 

 Dosar nr. 4601/105/2020;865/42/2022; 

 Dosar nr. 21032/281/2020; 

 Dosar nr. 4451/105/2021; 

 Dosar nr. 15492/281/2021; 

 Dosar nr. 2756/105/2021; 

 Dosar nr. 1845/281/2022; 

 Dosar nr. 482/105/2022; 

 Dosar nr. 4293/281/2022; 

 Dosar nr. 2222/281/2022; 

 Dosar nr. 1249/281/2022; 

 Dosar nr. 6586/303/2022; 

 Dosar nr. 9171/281/2022; 

 Dosar nr. 10342/281/2022; 

 Dosar nr. 13641/281/2022; 

 Dosar nr. 14171/281/2022 

 

 

Pe rolul instanțelor de judecată în perioada 01.01.2022- prezent au fost înregistrate  

30 de litigii noi, având ca obiect cereri cu valoare redusă, ordonanțe de plată, acțiuni în 

răspundere patrimonială. La momentul formulării prezentei, Serviciul Juridic Contencios 

are în instrumentare un număr total de 30 de dosare. 

În dosarele finalizate, instanțele de judecată au acordat în proporție de 80%  câstig de 

cauză societații noastre.  

Activități desfășurate pe parcursul anului 2022: 

 Reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată; 

 Formularea întâmpinărilor în dosarele aflate pe rolul instanțelor; 

 Promovarea de acțiuni și declararea căilor de atac (apel, recurs); 

 Acordarea de asistența juridică tuturor compartimentelor din cadrul societății; 

 Încheierea de contracte, acte adiționale, notificări etc.  

 Răspunsuri la note interne; 

 Răspunsuri la petițiile adresate de către petenți și alte instituții; 

 Verificarea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâri; 

 Participarea la licitații; 

 Întocmirea de rapoarte de activitate și situații; 

 Participarea la comisiile de disciplină; 
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 Avizarea din punct de vedere juridic a documentelor emanate de către societate, 

asigurând respectarea legalității; 

 Întocmirea cererilor de legalizare, formarea  dosarelor de executare ; 

 Participarea la implementarea măsurilor Camerei de Conturi Prahova. În acest 

sens, menționăm că au fost transmise periodic către Camera de Conturi Prahova 

modalitatea de ducere la îndeplinire a măsurilor pentru care au fost întocmite 

follow-up-uri; 

 Participarea Serviciului Juridic Contencios la actiunea de verificare a modului de 

ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie pe care Camera de Conturi 

Prahova a efectuat-o în perioada 11.07-15.07.2022 la societate ( Decizia nr. 

123/2013 si Decizia nr. 7/2021); 

 Comunicare documente la solicitarea IPJ Prahova; 

 Întocmirea de plângeri penale; 

 Formulare cereri constituire parte civilă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                1 

 

Plângeri penale-cereri constituire parte civilă formulate în anul 2022 

 

1. 1087/P/2022 Decizia 

nr.5/2018 

II.9. Stabilirea întinderii 

prejudiciilor privind 

avansurile acordate 

furnizorilor și pentru care nu 

există contraprestații, precum 

și recuperarea avansului 

prescris în suma de 4.800 lei, 

plătit furnizorului SC OK 

Service, împreuna cu 

accesoriile aferente, 

actualizate 

Plângere 

penală 

21.02.202

2 

 

2. 1086/P/2022 Decizia 

nr.5/2018 

I.15. Plata nelegală din fondurile 

societații a sumei de 115.019 

lei reprezentând indemnizații 

pentru concedii medicale care 

se suportă de la Fondul 

național al Asigurărilor 

Sociale de Sănătate și pentru 

care cererile depuse au fost 

respinse de CAS Prahova sau 

nu au fost identificate cereri 

depuse la CAS Prahova-

stabilirea prejudiciilor și 

recuperarea acestora împreună 

cu penalizările actualizate la 

data încasării 

Plângere 

penală 

21.02.202

2 

 

3.  Decizia nr. 

7/2021 

I.5. Nu au fost clarificate 

operațiunile înregistrate în 

contul 473 „decontari din 

operatiuni în curs de 

clarificare” în valoare totală 

de 100.123,30 lei, 

reprezentând, pe de o parte, 

suma pentru care s-a emis titlu 

executoriu ca urmare a 

sentinței definitive pronunțată 

de Curtea de Apel Ploiești în 

valoare de 95.641,98 lei, 

plătită din luna iunie 2019, iar 

pe de altă parte, pentru suma 

de 4.481,30 lei a intervenit 

termenul legal de prescripție, 

cât și potrivit P-V al Comisiei 

de clarificare a operațiunilor 

înregistrate în contul 473 

„decontări din operațiuni în 

curs de clarificare” 

nr.27590/21.12.2021 

Plângere 

penală 

23.12.202

1 
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4. 1913/P/2022   Neîndeplinirea sarcinilor de 

serviciu-neglijența în serviciu 

art 298 Cod penal- pentru 

neplata taxei de timbru în 

dosarul nr.5324/105/2017 

Tribunalul Prahova-cerere 

înscriere la masa credala John 

Evans, prejudiciu 235657,13 

lei 

Plângere 

penală 

30.03.202

2 

 

5.  5173/P/2022   Creare prejudiciu în cuantum 

de 187.798 , 87 lei.  

Plângere 

penală 

29.08.202

2 

 

6.  Fara nr.    Vandalizare bănci- 2269.69 

lei   

Constituir

e parte 

civilă 

08.11.202

2 

 

7.  7873/P/2017   Furt dispozitiv blocare – 326.5 

lei  

Constituir

e parte 

civilă 

23.11.202

2 

 

8.  Fara nr.    Vandalizare fântână arteziana 

Hotel Prahova 

Plângere 

penală  

23.05.202

2 

 

9.  538/P/2022   Vandalizare parcometru și 

sustragere de bani  

Plângere 

penală  

04.03.202

2 

 

10.  5083/P/2022   Cercetări complete eveniment 

Cimitir Bolovani.  

Plângere 

penală  

26.08.202

2 

 

 

C. Compartimentul Administrativ 

 

În cadrul Compartimentului Administrativ s-a monitorizat realizarea și întreținerea 

curățeniei precum și a mentenanței instalațiilor de utilități la sediul social al societății, cu 

mențiunea că personalul direct implicat a fost pus la dispoziție de celelalte structuri ale  
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societății, în funcție de specificul activității. Referatele de necesitate pentru materialele 

igienico-sanitare și materialele pentru remedierea unpr defecțiuni la instalațiile sanitare și 

electrice de la sediul social au fost intocmite și urmărite de personalul din cadrul 

Compartimentului Administrativ.  

De asemenea, personalul încadrat în această structură a făcut parte din componența 

comisiei de inventor, dar și a altor comisii ( casare, evaluare a stării de sănătate și viabilitate 

a arborilor, unde a asigurat secretariatul). 

 

 

Serviciul  SSM, SU, Mediu 

 

 

A. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

 S-a colaborat cu serviciul de medicină muncii contractat, în vederea asigurării tuturor 

măsurilor referitoare la supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

 Au fost verificaţi lucrătorii asupra cunoaşterii şi aplicării măsurilor din Planul de 

Prevenire şi Protecţie; 

 Au fost elaborate tematicile pentru fazele de instruire şi stabilite periodicitatea 

instruirilor pe fiecare loc de muncă; 

 A fost elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii; 

 Au fost instruite 77 persoane pentru munca în folosul comunităţii; 

 S-a ţinut evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi 

posturile pentru care medicul de medicină muncii recomanda testarea aptitudinilor prin 

control psihologic periodic; 

 Au fost monitorizate în funcţionare sistemele şi dispozitivele de protecţie; 

 A fost informat în scris angajatorul asupra deficientelor constatate în timpul controalelor 

efectuate şi propuneri pentru remedierea neconformităţilor; 

 Se ţine evidenţa echipamentelor de lucru şi se urmăreşte verificarea periodică conform 

H.G. 1146/2006; 

 S-a urmărit realizarea măsurilor dispuse de inspectorul I.T.M. Prahova cu prilejul 

controalelor efectuate în societate; 

 S-a colaborat cu medicul de medicină muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă 

şi îmbunătăţirea stării de sănătate a salariaţilor; 

 Au fost propuse sancţiuni pentru salariaţii care nu respecta obligaţiile conform  

Legii nr. 319/2006, Codul Muncii, Regulamentul Intern şi Instrucţiunile Proprii 

S.S.M.; 
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 În anul 2022 s-au înregistrat la nivelul societăţii 4 evenimente (2 în afară muncii, 1 

accident de muncă şi 1 accident de traseu ) care au fost cercetate conform legislaţiei în 

vigoare; 

 Au fost întocmite documente specifice serviciului SSM (referate, adrese, răspunsuri); 

 

B. În domeniul activităţii de apărare împotriva incendiior: 

 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu 

caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile legislaţiei în vigoare, 

Autorităţile Administraţiei Publice Centrale şi Locale, precum şi toate persoanele fizice şi 

juridice aflate pe teritoriul României.  

 

Ea reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini 

organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, 

organizate şi realizate potrivit prezenţei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de 

producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea 

incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării 

bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.  

 

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi 

dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele 

lor, viaţa, bunurile şi mediul conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor 

aprobate prin Ordinul Ministerului Apărării Numărul  163/39.III.2007, organizarea apărării 

împotriva incendiilor presupunând şi analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor.  

 

La nivel de societate este constituit Serviciul SSM ŞU şi mediu care, în prima 

jumătate a  anului 2022, a avut  în structura sa un număr de 3( trei) angajaţi, iar în a doua 

jumătate a anului 2022 un angajat în funcţia de inspector securitate şi sănătate în muncă şi 

un angajat care s-a ocupat, prin decizie, de sectorul situaţii de urgenţă.   

 

În cursul anului 2022, activitatea desfăşurată de către cadrul tehnic a avut la baza 

prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor coroborate cu cele ale 

Legii nt. 481/2004 privind protecţia civilă.  

 

Acesta a avut în vedere următoarele aspecte: 

 implementarea noilor prevederi legale apărute. 

 studierea şi aprofundarea normelor - Ordinul 163/2007- Normele Generale de 

Apărare Împotriva Incendiilor la Legea 307/2006;  

 reactualizarea şi întocmirea documentelor prevăzute de OMAI 163/2007;  
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S-au studiat: 

 Ordinul MAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ;   

 Ordinul nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;  

 Ordinul nr. 3/2011-Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.  

 

Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu s-au luat  următoarele măsuri 

de prevenire a incendiilor: 

 s-a continuat procesul  de elaborare şi centralizare a documentaţiei tehnice specifice, 

la nivelul societăţii, prin stabilirea răspunderii ce revin părţilor pe linia apărării 

împotriva incendiilor; 

 au fost întocmite documente specifice activităţii; 

 a fost verificată instruirea  persoanelor repartizate  să presteze munca în folosul 

comunităţii; 

 a fost verificat modul în care a fost efectuată intruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

 s-a analizat/discutat împreună cu reprezentanţii ISU, situaţia asigurării bunurilor 

rechiziționabile; 

 având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 132//197 privind rechiziţiile 

de bunuri şi prestări de servicii în interes public coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii nr. 132/1997 a fost înaintată Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Prahova situaţia mijloacelor rechizitionabile şi evidenta persoanelor din societate  ce 

pot fi chemate pentru prestări de servicii  constând în:  

❖ FIȘA cu existentul bunurilor rechizitionabile la data de 26.10.2022; 

❖ FIȘA de evidenta a personalului pentru prestări de servicii în interes public, 

întocmite în concordanţă cu prevederile noului Nomenclator al Bunurilor 

Rechiziționabile ,publicat în Monitorul Oficial nr. 691/13.07.2021; 

❖ s-a acordat atenţie deosebită pentru locaţiile în care potrivit specificului 

activităţii societăţii se puteau produce incendii (cimitire şi parcare supraterana 

Cuza); 

❖ s-au actualizat dispoziţiile cu numirea personalului cu atribuţii în domeniu;  

❖ s-a verificat organizarea instruirii personalului angajat;  

❖ s-a realizat întocmirea centralizatoarelor cu dotările în domeniul apărării 

împotriva incendiilor;  

❖ s-a reorganizat apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă şi s-u 

întocmit planurilor de evacuare în conformitate cu anexele 1-2 din OMIRA 

nr.163/2007; 

❖ s-au întocmit tematici conform Planului Tematic anual etc  
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Biroul CFG 

 

În baza Procedurii Operaţionale privind exercitarea Controlului Financiar de 

Gestiune în cadrul procesului de Control intern din cadrul SC SGU Ploieşti SRL, în data de 

28.12.2021 s-a întocmit, în conformitate cu HG nr. ll5l/20l2, Programul de control pe 

trimestrul I anul 2022, înregistrat la Registratura societății sub nr. 28017/28.12.2021, 

transmis către directorul general al societății. 

 

În perioada ianuarie - februarie 2022 şi iulie - august 2022, Biroul Control Financiar 

de Gestiune a funcţionat cu un singur angajat, având funcţia de economist, şi a efectuat un 

număr de 13 controale asupra gestiunilor şi punctelor de lucru în cadru SC SGU Ploieşti 

SRL. 

Obiectivele aferente perioadelor mai sus menţionate şi înregistrate în Programul de 

control pe trimestrul I 2022 au fost îndeplinite. În perioada 13 martie - 02 ulie 2022, angajatul 

cu funcţia de economist din cadrul Biroului CFG a fost detaşat la Serviciul Contabilitate -

Financiar. 

În data de 20.09.2022 s-a întocmit Programul privind activitatea de Control Financiar 

de Gestiune pe semestrul al-II-lea al anului 2022, înregistrat sub nr. 19698/2022 şi transmis 

către directorul general al societății. 

În perioada septembrie - decembrie 2022, Biroul Control Financiar de Gestiune a 

efectuat un număr de 7 controale asupra gestiunilor şi punctelor de lucru din cadrul SC SGU 

Ploieşti SRL, conform Caiet de evidență a activităţii Biroului CFG pe anul 2022. 

 

În această perioadă, Biroul CFG a funcţionat cu un singur angajat cu funcţia de 

economist iar obiectivele aferente perioadei menționată şi înregistrate în Programul de 

control pe trimestrul II al anului 2022 au fost îndeplinite. 

 

Serviciul Pază  

 

În cadrul serviciului au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 au fost efectuate controale pe timp de zi, pe timp de noapte, sâmbăta, duminica și în 

sărbătorile legale; 

 s-au efectuat controale cu reprezentanţii Serviciul SSM, SU, Mediu; 

 s-a colaborat cu organele de poliţie în vederea evitării de evenimente în obiectivele 

societăţii; 

 au fost soluţionate reclamaţiile concesionarilor din cimitire, precum şi informarea 

acestora cu privire măsurile luate în evenimentele sesizate; 
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 s-a monitorizat/verificat modul în care agenţii de pază îşi desfăşurau activitatea în 

obiectivele societăţii; 

 au fost întocmite grafice şi pontaje cu şefii de obiective; 

 au fost analizate/soluţionate şi au fost transmise răspunsuri la sesizările primite; 

 a fost efectuată instruire SSM şi SU a salariaților din cadrul Serviciului Pază; 

 agenţii de pază au fost instruiţi conform Legii nr. 333/2003, în vederea însuşirii şi 

respectării prevederilor legale; 

 a fost efectuat controlul obiectivelor societăţii în afara orelor de program; 

 au fost întocmite documente specifice activităţii serviciului; 

 au fost întocmite răspunsuri la diferite solicitări referitoare la evenimentele din 

obiectivele societăţii şi după orele de program, intervenind de fiecare dată atunci când 

situaţia a impus acest lucru; 

 s-a realizat testarea teoretică și practică a întregului efectiv de agenți securitate și au 

fost selectionați și opriți în cadrul serviciului numai cei care au obținut note peste 7 

Referitor la gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, considerăm că 

activitatea desfăşurată de către Serviciul Pază (format dintr-un dispozitiv de 31 de agenţi de 

securitate, conform organigramei) este una satisfăcătoare.  

 

Birou IT 

Biroul Informatică şi-a desfăşurat activitatea conform Regulamentului de ordine 

interioară şi organigramei aprobate, obţinându-se si în anul 2022 o optimizarea a timpului de 

lucru în ceea ce priveşte întreţinerea şi reparaţiile curente atât hardware cât și software. 

Asigurarea bazei informatice, crearea unei structuri informaţionale sigure care să permită 

transmiterea în timp real a informaţiilor de maximă importanţă pentru cetăţean, asigurarea 

funcţionalităţii paginii de internet au constituit principalele coordonate ale activităţii Biroului 

Informatică  din cadrul S.G.U Ploiesti. 

Asistența hardware se referă la intervenţia, la cerere, asupra echipamentelor, ca 

imprimante, unități de disk, conexiuni la rețea, pentru înlăturarea problemelor şi desfăşurarea 

activităţii în toate birourile, în condiţii optime cât şi la intreţinerea reţelei de calculatoare, 

întreţinerea switchului, setările calculatoarelor, cablare, reparaţii şi înlocuirea conectorilor. 
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Departamentul Informatică a asigurat asistenta software precum şi trainingul necesar 

utilizării în condiţiile optime a sistemelor de calcul şi a aparatelor adiacente, astfel limitând 

intervenţia repetată, cauzată de utilizarea incorectă a lor. 

Prin salvări de date pe suport CD și back up HDD s-a realizat pentru Serviciul Financiar, 

Contabilitate, Achiziții precum şi pentru alte servicii diminuarea la maxim a pierderilor ce 

ar putea apărea prin virusarea sau ștergerea accidentală a diverselor documente. 

În vederea derulării procedurii de cerere de oferte pentru lucrări de investiţii, lucrări cu 

terţi şi achiziţii s-au întocmit şi tehnoredactat documentaţiile necesare: caiete de sarcini, 

instrucţiuni pentru ofertanţi, alte documente în colaborare cu serviciile care au lansat cerearea 

de ofertă şi care au solicitat sprijinul Biroului Informatică.  

În condiţiile în care societatea are contact direct cu cetăţenii cât şi indirect prin lucrările 

pe care le desfăşoară în oraşul Ploiești este necesară existenţa unui site al societatii. Astfel 

Biroul Informatică s-a ocupat de mentenanţa şi îmbunătaţirea acestui site. În continuare, este 

în grija Biroului Informatică întreţinerea siteului prin actualizarea părţii grafice, crearea şi 

introducerea de banere, introducerea datelor noi şi actualizarea datelor despre buget, 

achiziţii, anunțuri de angajare şi alte informații utile de interes general. 

Pentru cunoaşterea oraşului de către persoane din ţară, precum şi din afara ţării, pagina 

de  Facebook a societății găzduieşte şi un album foto, care ilustrează o parte din realizările 

instituției care se ocupă şi cu înfrumuseţarea oraşului, precum şi alte activităţi la care 

societatea a luat parte. Biroul Informatică se ocupă şi cu asigurarea materialului prezentat la 

diverse conferinţe de presă cum ar fi: prezentarea proiectelor existente şi proiectelor de viitor 

în ceea ce priveşte asigurarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a parcărilor. 

În relaţia cu celelalte departamente, Biroul Informatica este prezent acolo unde se fac 

constatări şi reparaţii ale softului instalat pe computerele din dotare. Astfel se operează 

reinstalari ale sistemelor de operare, atunci când se impune, devirusări, instruirea 

personalului celorlalte servicii pentru dobândirea cunoştinţelor necesare utilizării diverselor 

programe sau utilizării diverselor echipamente. 

 

Biroul Informatica a achiziționat licențe de program salarii catre toate stațiile de lucru 

din cadrul Departamentului Resurse Umane si Financiar Contabilitate, astfel mărindu-se 

rapiditatea rezolvarii lucrărilor lunare. Am demarat, de asemenea, acțiuni pentru 

îmbunătățirea rețelei actuale de calculatoare, depășită atât din punct de vedere tehnic cât și 

moral. 
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În sarcina Biroului Informatică se numără și întreţinerea şi furnizarea internetului prin 

asigurarea setărilor calculatoarelor, actualizările de soft furnizare internet, administrare 

conturi e-mail. 

Biroul Informatică împreună cu Serviciul Tehnic au colaborat la montarea scenei 

multimedia, asigurand sonorizarea evenimentelor publice (ex. Weekend pe Bulevardul 

Castanilor, Targul de toamna – Halele Centrale, Ziua Drapelului Național Ziua 1 Decembrie- 

evenimente organizate de către municipalitate).  

Biroul Informatică a achiziționat licență antivirus pentru toate calculatoarele aflate în 

dotarea societății. Serviciul Parcări a beneficiat din partea Biroului Informatică de realizarea 

ecusoanelor şi permiselor de parcare, în plus asistență tehnică pentru parcarea din strada 

Cuza Vodă.   

Biroul Informatica a propus și implementat, în mai multe puncte de lucru ale societății, 

instalarea de sisteme de supraveghere video și alarmare în caz de efracție în toate cimitirele 

administrate de catre societate. De asemenea, personalul biroului a asigurat și trainingul 

personalului din alte servicii.  

În continuă adaptare la cerințele colaboratorilor Biroul Informatică îndeplineşte şi alte 

sarcini trasate de Directorul General al SGU Ploiești. 

~ 


