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HOTARAREA Nr. 247 
privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Ploie~ti 

or. 30/30.01.2013 

Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti: 
vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cristian 

Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan ~i Raportul de Specialitate al 
Regiei Autonome de Transport Public Ploie~ti, prin care se propune modificarea 
articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr. 30/30.01.3013; 

in baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatii 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

luand in considerare prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor 
economice de stat ca regii autonome ~i societati comerciale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

in baza Legii nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finantele 
publice locale,modificata ~i completata ; 

in temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata ~i actualizata; 

HOTARA~TE: 

Art.1 Aproba modificarea ~i completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Ploie~ti nr.30/30.01.2013, in sensul ca Regia Autonoma de Transport Public 
Ploie~ti va incasa contravaloarea serviciului pentru folosirea Terminalului situat in strada 
Gageni nr.88 A Ploie~ti, de catre transportatorii patticulari, la tariful de 1200 lei/ mijloc de 
transport/an, la care se aplica cota de TVA(respectiv tariful de 1488 lei/ mijloc de 
transport/an, inclusiv TV A). 

Art.2Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti 
nr.30/30.01.2013, raman neschimbate. 

Art.3 Regia Autonoma de Transport Public Ploie~ti va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.4 Directia Administratiei Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la 
cuno~tinta publica prevederile prezentei hotarari. 

Pre~edinte de ~edinta, 
lulian Liviu Teo 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

' CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti or. 30/30.01.2013 

-=-

Regia Autonoma de Transport Public Ploie~ti este regie autonoma de 
interes local, presteaza serviciul de transport urban de calatori in municipiul 
Ploie~ti ~i este infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Ploie~ti . nr. 5 I 1995. 

In conformitate cu prevederile legale privind aplicarea Codului Fiscal, in 
baza de impozitare TV A intra orice prestare de serviciu rezultata dintr-un contract 
sau conventie prin care o persoana se obliga sa efectueze o operatiune in scopul 
obtinerii de profit. 

A vand in vedere faptul ca pana in prezent, la tariful practicat, nu s-a 
mentionat daca acesta contine sau nu cota de TVA ~i pentru evitarea oricaror 
confuzii posibile rezultate din aplicarea acestuia, propunem mentionarea expresa a 
cotei de TV A. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de 
hotarare alaturat. 

Primar Consilieri, 

Cristian Dumih~~~:;;-;; 
Cristian Ganea 
Constantin Popa 
Gheorghe Popa 
lulian Bolocan 



REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC PLOIE~TI 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Viz at, 
Viceprimar 

Raul Petrescu 

Ia proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr. 30/30.01.2013 

A vand in vedere prevederile art.l din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Ploie~ti nr. 30/30.01.2013, Regia Autonoma de Transport Public 
Ploie~ti, mcaseaza taxa pentru folosirea Terminalului de catre transportatorii 
particulari, situat in strada Gageni nr.88 A. Taxa nu se poate aplica ca atare, a~a 
cum este aprobata, deoarece operatiunea in speta reprezinta o prestare de serviciu 
rezultata pe baza unui contract sau conventie cu partenerii interesati, in scopul 
obtinerii de profit, operatiune supusa taxei pe valoarea adaugata, conform Codului 
Fiscal. 

In acest context, pentru mcasarea serviciului prestat, se aplica un tarif (~i nu 
taxa), supus regulilor TV A. 

Pentru evitarea unor deficiente, posibil de constatat de catre organele de 
control fiscal la Regia Autonoma de Transport Public Ploie~ti, Consiliul Local al 
Municipiului Ploie~ti are obligatia de a reglementa aceasta situatie prin modificarea 
~i completarea art. 1 din hotararea mai sus amintita, in sensul mentionarii exprese a 
cotei de TV A. 

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare 
alaturat. 

DIRECTOR FINANCIAR, /.') ft I 
ec. Monica Tanase ~Ac 
Birou Contencios 

cons.jur. ~iela Chirij:i 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl 
COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 2 

RAPORT 

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr. 30/30.01.2013 - initiat de consilierii 
Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa ~i Iulian Bolocan. 

. . 
~~a em1s: 

PRE~EDINTE, 

Cri~; 

Data: 2-t; .. D d-. 'Zn 13 

SECRETAR, 
Cristian Mihai Ganea 


