
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR…………. 

privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice  

facturate populatiei în municipiul Ploiești  

 

       Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Botez George 

Sorin Niculae, Danescu Stefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, 

Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Ursu Razvan Ion, Viscan 

Robert Ionut și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și al Regiei Autonome de 

Servicii Publice Ploieşti prin care se propune aprobarea ajustării prețului local al energiei 

termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti. 

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

calitatea vieții și protecția mediului din data de........................; 

în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de 

alimentare cu energie termică;  

tinand cont de art.7 din OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece  

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 modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 177/2013 

care va avea urmatorul continut: „ Aproba pretul local al energiei termice facturate populatiei 

in Municipiul Ploiesti de 159,29 lei/Gcal, fara TVA, incepand cu 01 noiembrie 2016 pana la 

31 martie 2017.”  

             (2) Diferența dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației 

stabilit la art. 1 (1) este in suma de 27,68 lei/Gcal, fara TVA si reprezinta subvenție conform 

art. 7 din OUG nr. 70/2011.  

             

            (3) Incepand cu 01 aprilie 2017 se revine la pretul local aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 177/2013 al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti 

de 186,97 lei/Gcal, fara TVA. 

 

         ART.2. Aproba suma necesara acoperirii diferentei dintre prețul de producție, transport, 

distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice 

facturate populației stabilit la art. 1 (1). 



 

         ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

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

         

         ART.4. 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 ajustării prețului local al energiei termice  

facturate populatiei în municipiul Ploiești  

 

 

 

Experienta ultimilor ani in ceea ce priveste plata facturilor la intretinere in municipiul 

Ploiesti, a aratat ca ne confruntam cu o problema de maxima importanta, avandu-se in vedere 

numarul intarzierilor la plata, ajungandu-se chiar la debransari de la sistemul centralizat de 

incalzire.  

 

Plata acestor facturi reprezinta o componenta semnificativa din bugetul lunar al 

ploiestenilor, care se regasesc din ce in ce mai mult in imposibilitatea de a le achita, situatie 

in care pot fi privati de serviciile de care toata lumea ar trebui sa beneficieze. 

 

Conform legii, preturile locale pentru populatie la care se factureaza energia termica se 

aproba de autoritatile administratiei publice locale potrivit reglementarilor in vigoare. La 

nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, pretul local pentru populatie este unic, 

indiferent de tehnologiile sistemului de producere-transport si distributie a energiei termice 

sau de tipul combustibililor utilizati.  

 

Diferenta dintre preturile locale ale energiei termice si  preturile locale pentru populatie 

se aloca din bugetele autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de 

dezvoltare comunitara, dupa caz. 

 

Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe 

ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, 

obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei 

publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul 

colectivitatilor locale respective. 

 

 

 



 

 

 

Se propune scaderea pretului local al energiei termice facturate populatiei in 

Municipiul Ploiesti, de la 186,97 lei/Gcal fara TVA( conform H.C.L.M.P. nr 177/2013) la 

159.29 lei/Gcal fara TVA incepand cu 01 noiembrie 2016 pana la 31 martie 2017 , iar  

suma de 27,68 lei/Gcal, fara TVA si reprezinta subvenție conform art. 7 din OUG nr. 

70/2011.  

  

Incepand cu 01 aprilie 2017 se revine la pretul local aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local nr. 177/2013 al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti de 186,97 

lei/Gcal, fara TVA. 

 

Se mai prevede ca art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 177/15.05.2013 isi 

pastreaza valabilitatea. 

 

Date fiind acestea, am elaborat si supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti prezentul proiect de hotarare    

 

 

 

 

                                                       Consilieri Locali 

 

Andrei Gheorghe 

Botez George Sorin Niculae 

Danescu Stefan  

Dinu Marius Andrei  

Dragulea Sanda  

Ganea Cristian Mihai  

Minea Constantin Gabriel  

Stanciu Marilena  

Sorescu Florina Alina  

Ursu Razvan Ion  

Viscan Robert Ionut        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


