
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR…………. 

privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului 

combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 

 

       Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin DOBRE si a domnilor 

consilieri  locali Minea Constantin Gabriel, Danescu Stefan, Neagu Florin-Daniel, Tudor 

Aurelian-Dumitru, Sorescu Florina Alina  

a Raportului de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, 

precum si a Raportului de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea 

recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 

noiembrie 2012- decembrie 2015; 

ca urmare a  Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 –„Comisia de utilități publice, 

calitatea vieții și protecția mediului” si a Raportului Comisiei de specialitate nr. 1- „ Comisia 

de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si 

prognoze” din data de ........................; 

în baza prevederilor art. 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 

încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploieşti si Veolia Energie Prahova SRL; 

tinand cont de prevederile art. 7, alin 2, litera a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

având in vedere prevederile art. 3, alin.4 din Ordonanta de Guvern nr. 36/2006 

(actualizata) privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu 

energie termica a populatiei;  

în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, alin. 2, lit. d) si art. 40, alin. 9 din Legea 

nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizata;  

in baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 43, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind  

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata si actualizata;  

în  temeiul art. 36 alin.1 si 2 lit. „a” si lit.”d” si alin. 6 lit. „a”, pct.14 din Legea 

nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1.  (1) Aprobă prețul local al energiei termice livrată de Veolia Energie Prahova 

S.R.L. de 216,98 lei/Gcal fără TVA,  ca urmare a recuperarii diferentelor inregistrate 

datorita modificarii pretului combustibilului, valabil în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 

decembrie 2017. 

 

 



   

 (2) Prețul de 216,98 lei/Gcal fără TVA se compune din: 

 186,97 lei/Gcal fără TVA este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 

din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 și aprobat prin HCL nr. 129/ 

27.04.2011; 

 30,01 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare 

a modificarii prețului combustibilului din perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015, folosit 

la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L., diferență 

stabilită în baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 

29.04.2004. Suma totala a diferentelor de recuperat ca urmare a cresterii pretului 

combustibilului este de 13.361.810,67 lei si se va recupera prin vanzarea unei cantitati 

estimate totale de energie termica (populatie si agenti economici) de 445.184,73 Gcal, in 

perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017.  

 

ART.2           

Se acoperă din bugetul local al Municipiulu Ploiești conform prevederilor art. 7 alin.(2) 

litera a) din OUG nr. 70/2011, respectiv art.3 alin.(4) din OG nr.36/2006 valoarea de 30,01  

lei/Gcal fara TVA pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017  

 

ART.4. Aprobă aportul bugetar necesar acoperirii diferentei dintre prețul local al 

energiei termice și prețul local pentru populație in suma de 11.167.171,84 lei, fara TVA, 

pentru perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017.  

 

ART.5. Continutul prevederilor Hotararilor Consilului Local nr. 152/2013 si nr. 

177/2013 se modifica corespunzator prezentei hotarari.  

 

ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. 

 

ART.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la 

cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

             Dată în Ploieşti , astăzi ……………………..    

      

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            Contrasemnează Secretar, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE    

                  

privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului 

combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015 

 

 

 

Avand in vedere solicitarile operatorului serviciului de alimentare cu energie termica 

Veolia Energie Prahova S.R.L. cu adresele mentionate in Raportul de specialitate comun al 

Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei 

Autonome de Servicii Publice Ploieşti, prin care se prezinta situatia problemelor cu care se 

confrunta, si anume respectarea prevederilor contractuale (articolul 23, punctul 4) referitoare 

la recuperarea diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului. Toate 

problemele semnalate au fost analizate si discutate in cadrul Comisiei nr. 3 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiesti – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția 

mediului. 

Prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 

actualizata, la art. 8 alin. 1,  alin. (2) lit d) si la art. 40, alin. 9 se prevede ca autorităţile 

administraţiei publice locale în domeniul energiei termice au atributii privind infiinţarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul acestui serviciu. 

Conform prevederilor din Legea nr. 51/08.03.2006 privind  serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicata si actualizata la art. 43, alin. 2, litera d) “Veniturile operatorilor 

se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor 

reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la 

bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: recuperarea în totalitate de către 

operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.” Deasemenea, potrivit aceleiasi legi la art. 

9, alin. 4, litera c “Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de 

operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice: să respecte angajamentele 

asumate faţă de operator […] prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a 

gestiunii serviciului” 

 Avand in vedere ca solicitarea de recuperare a diferentelor inregistrate datorita 

modificarii pretului combustibilului va fi aplicata cu 01.01.2017 până la 31.12.2017, pe 

perioada 01.01.-31.03.2017, se aplica prevederile art. 7, alin 2, litera a) din O.UG. nr. 

70/2011 privind masurile de protective socială in perioada sezonului rece, iar pentru perioada  

01.04.- 31.12.2017, se va aplica prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind unele 

masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a 

populatiei, actualizata. Conform acestei prevederilor art. 3, alin. 4 din aceasta ordonanță “În 

situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei 

termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele 



necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.” 

In conformitate cu prevederile contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie 

termică produsă în mod centralizat în sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul 

Ploieşti, în baza art. 23.4, operatorul VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL solicită 

recuperarea diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 

noiembrie 2012- decembrie 2015 prin menținerea tarifului existent aprobat prin HCL 

129/27.04.2011 de 186,97 lei/Gcal fără TVA  la care se adaugă diferența unitară de recuperat 

de 30,01 lei/Gcal fără TVA. 

Suma totala a diferențelor de preț combustibil din perioada noiembrie 2012- decembrie 

2015 înregistrate de operator este de 13.361.810,67 lei.  

Suma necesara acoperirii din bugetul local este de 11.167.171,84 lei, fara TVA pentru 

perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017.  

Cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta populatiei este de 372.115,0230 

Gcal pe perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. 

Ca urmare a analizelor din sedintele de lucru comune din datele 03.10.2016, 21.10.2016 

si …….….., ale Comisiei 3 si Comisiei 1 a documentelor propuse de Regia Autonoma de 

Servicii Publice Ploiesti si a punctului de vedere al Directiei Juridice respectiv Directiei 

Economice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, precum si a Raportului de Specialitate 

comun al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte şi 

al Regiei Autonome de Servicii Publice, Raportului de Specialitate al Direcţiei Economice –

PMP,  propunem spre aprobare Consiliului Local acest proiect de hotărâre.  

 

  

  

 

 

Primar, 

Adrian Florin DOBRE 

                                                       

 

 

 Consilieri Locali 

 

   Minea Constantin Gabriel, 

   Danescu Stefan, 

   Neagu Florin-Daniel, 

   Tudor Aurelian-Dumitru, 

   Sorescu Florina Alina 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI                    
                                                                                                        

                                  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului 

combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015 

 

 

 

Avand in vedere solicitarile operatorului serviciului de alimentare cu energie termica 

Veolia Energie Prahova S.R.L.: nr. PA 1401434/17.03.2014, inregistrata la R.A.S.P. Ploiesti 

cu nr. 1385/18.03.2014; nr. PA 1504804/28.09.2015 inregistrata la R.A.S.P. Ploiesti cu nr. 

5329/29.09.2015; nr. PA 1506805/18.12.2015 inregistrata la Municipiul Ploiesti cu nr. 

25288/22.12.2015 si la R.A.S.P. Ploiesti cu nr. 7149/23.12.2015, nr. VEP 

1600745/19.02.2016 inregistrata la R.A.S.P. Ploiesti cu nr. 1009/19.02.2016; nr. VEP  

1600691/16.02.2016 inregistrata la R.A.S.P. Ploiesti cu nr. 1001/17.02.2016; nr. VEP 

1600932/29.02.2016 inregistrata la Municipiul Ploiesti cu nr. 4648/02.03.2016 si la R.A.S.P. 

Ploiesti cu nr. 1362/07.03.2016, nr. VEP 1601329/23.03.2016, inregistrata la Municipiul 

Ploiesti cu nr. 6182/23.03.2016 si la R.A.S. P. Ploiesti nr. 1861/28.03.2016 si nr. VEP 

1603444/09.08.2016, inregistrata la R.A.S.P. Ploiesti cu nr. 5084/09.08.2016, prin care ne 

prezinta situatia problemelor cu care se confrunta, si anume respectarea prevederilor 

contractuale (articolul 23, punctul 4) referitoare la recuperarea diferentelor inregistrate 

datorita modificarii pretului combustibilului. Toate problemele semnalate au fost analizate si 

discutate in cadrul Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti – Comisia de 

utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului. 

Prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 

actualizata, la art. 8 alin. 1 se prevede ca autorităţile administraţiei publice locale în domeniul 

energiei termice au atributii privind infiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 

controlul acestui serviciu, iar la alin. (2) lit d) se prevede “In asigurarea serviciului public de 

alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei publice locale au, în principal, 

următoarele atribuţii: aprobarea, în condiţiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a 

propunerilor privind nivelul preţului local al energiei termice către utilizatorii de energie 

termică, înaintate de către operatorii serviciului”. 

 Totodata, in cadrul aceleiasi legi la art. 40, alin. 9 se prevede “Diferenţa dintre preţurile 

locale ale energiei termice şi preţurile locale pentru populaţie se alocă din bugetele 

autorităţilor administraţiei publice locale”. 

Conform prevederilor din Legea nr. 51/08.03.2006 privind  serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicata si actualizata la art. 43, alin. 2, litera d) “Veniturile operatorilor 

se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor 

reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la 

bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: recuperarea în totalitate de către 

operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.” Deasemenea, potrivit aceleiasi legi la art. 

9, alin. 4, litera c “Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de 



operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice: să respecte angajamentele 

asumate faţă de operator […] prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a 

gestiunii serviciului ”. 

 Avand in vedere ca solicitarea de recuperare a diferentelor inregistrate datorita 

modificarii pretului combustibilului va fi aplicata cu 01.01.2017 până la 31.12.2017, pe 

perioada 01.01.-31.03.2017, se aplica prevederile art. 7, alin 2, litera a) din O.UG. nr. 

70/2011 privind masurile de protective socială in perioada sezonului rece, iar pentru perioada  

01.04.- 31.12.2017, se va aplica prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind unele 

masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a 

populatiei, actualizata. Conform acestei prevederilor art. 3, alin. 4 din aceasta ordonanță “În 

situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei 

termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele 

necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.” 

 

In conformitate cu prevederile contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie 

termică produsă în mod centralizat în sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul 

Ploieşti, în baza art. 23.4, operatorul VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL solicită 

recuperarea diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 

noiembrie 2012- decembrie 2015 prin menținerea tarifului existent aprobat prin HCL 

129/27.04.2011 de 186,97 lei/Gcal fără TVA  la care se adaugă diferența unitară de recuperat 

de 30,01 lei/Gcal fără TVA. 

 

Suma totala a diferențelor de preț combustibil din perioada noiembrie 2012- decembrie 

2015 înregistrate de operator este de 13.361.810,67 lei.  

 

In urma analizelor documentelor din sedinta comuna a Comisiei 3 si a Comisiei 1  din 

data de ......................se propune : 

 

- suma de 13.361.810,67 lei sa se recupereze in perioada ianuarie 2017 – decembrie 

2017 prin vanzarea unei cantitati estimate totale de energie termica (populatie si 

agenti economici) de 445.184,73 Gcal.  

 

- spre aprobare, începând cu data de 01 ianuarie 2017 pana la 31 decembrie 2017, ca 

la tariful stabilit in baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune si aprobat prin HCL 

129/2011, de 186.97 lei/Gcal (fără TVA) sa se adauge valoarea de 30,01 Lei/Gcal 

(fără TVA), reprezentand recuperarea unitară a diferențelor înregistrate, rezultand 

valoarea de 216,98 lei/Gcal fără TVA care sa fie aplicat ca preț de facturare pentru 

utilizatori.  

 

 

Mentionam ca efortul bugetar necesar acoperirii diferentei dintre prețul local al 

energiei termice și prețul local pentru populație este in suma de 11.167.171,84 lei, fara TVA 

pentru perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017.  

 



Cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta populatiei este de 372.115,0230 

Gcal pe perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. 

 

372.115,0230 Gcal*30,01 lei/Gcal, fara TVA = 11.167.171,84 lei fara TVA 

 

 Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

  

 

 

 

            R.A.S.P. PLOIEŞTI,   

                   Director, 

                          Ing. Vasile IONESCU                           

 

 

Sef Birou Incalzire Urbana,                                                  

                       ing. Mihaela IONESCU 

             

                  

                          Șef B.J.C.A.P.U.C  

                 Jr. Mădălina MINDREANU   

                                                     
 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

      Direcția Administrație Publică,  

                                                                    Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte 

 

               Director Executiv, 

 

                                                                                               Mihaela ZAHARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 

 

 

COMISIA PENTRU UTILITĂŢI PUBLICE, CALITATEA VIETII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

 

R A P O R T 

  

Comisia a luat ȋn discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea recuperarii diferentelor 

inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012- 

decembrie 2015 
 

și a emis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

    

                

 

 

Data: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

 

 

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE 

 

 

R A P O R T 

  

Comisia a luat ȋn discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea recuperarii diferentelor 

inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012- 

decembrie 2015 
 

și a emis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

    

                

 

 

Data: _______________ 

 

 

 
 

 

 


