
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 
 
 

HOTĂRÂREA NR…. 
privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de 

acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru 
categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului 
Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, în sensul acordării unor facilități 

și altor categorii de persoane 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 
 

- anlizând Expunerea de motive a domnilor: GANEA Cristian-Mihai,  
BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU 
Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena,  URSU Razvan Ion, 
VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, PANA George, MATEESCU 
Marius Niculae, VADUVA SORIN, 

- văzând Raportul comun de specialitate al Direcției Economice, 
Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, 
Contracte, precum și SC TCE SA Ploiești; 

- analizând Raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea  

domeniului public și privat, strategii și prognoze, din data de………………….; 
- ținând cont de prevederile Legii nr. 283/2011 privind unele măsuri în  

domeniul bugetar, cu modificările ulterioare și OG nr.83/2014, art. 39, privind 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

- conform Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art.  

43., alin. 1,2 și 5; 
- în baza art. 18, lit. b, art. 42 și art. 43., lit. a și b, din Legea 92/2007,  

privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;  
- conform prevederilor art. 17, alin.2, din Normele-cadru nr. 272/2008,  

privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciul de 
transport local de persoane; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind 
finanțele publice locale, modificată și completată; 

- în temeiul prevederilor art. 36, alin.1 și 2, lit. a și d, alin.6, lit. a, pct. 2  
și 14, alin. 9, art. 45, alin. 1,art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001, privind 
administrația publică locală, republicată și actualizată; 

-     ținând cont de prevederile Legii 292/2011, art. 11, lit. g, facilităţi 
privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi 
informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege și art. 66, alin 5 din 
aceeasi lege care prevede că principiul interesului superior al copilului va 
prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat 
precum şi de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată; 

 
 

 
 



                                                 
                                                    HOTĂRĂȘTE: 
  
   Art. 1.   Începând cu data prezentei se modifică Regulamentul de  

acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile 

beneficiare de pe raza administrativ- teritoriala a municipiului Ploiești, 

adoptat prin HCL Ploiesti nr. 503/2015, , în sensul acordării unor facilități și 

altor categorii de persoane, după cum urmează: 

1)  Articolul 3 alineatul (1) din Regulament va avea urmatoarea  
formulare : „ 100% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție 
direcționată către elevii din învățământul obligatoriu și liceal 
acreditat/autorizat, care studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot 
parcursul anului școlar – abonament unic, inclusiv TVA „ ; 

2)  Articolul 4 alineatul (1) din Regulament va avea urmatoarea  
formulare : „ 100% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție 
direcționată către studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, care 
studiază raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar – 
abonament unic, inclusiv TVA”. 
 
   Art. 2. Începând cu data prezentei, se completează art. 5 din 
Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători, 
pentru categoriile de persoane beneficiare, de pe raza administrativ- 
teritorială a municipiului Ploiesti,  după cum urmează: 

- 100% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție 
direcționată părintelui aflat în perioadă de concediu maternal/paternal, pentru 
creșterea și îngrijirea copilului minor, în vârstă de până la 2 ani– abonament 
unic, inclusiv TVA; 

- 100% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție 
direcționată părintelui aflat în perioadă de concediu maternal/paternal, pentru 
creșterea și îngrijirea copilului minor cu handicap, în vârstă de până la 3 ani– 
abonament unic, inclusiv TVA. 
  

    Art. 3. Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și SC  

TCE SA Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 
     Art. 4. Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte, vor aduce la cunoștința celor interesați prevederile 
prezentei Hotărâri. 
 
 
 Dată în Ploiești, astăzi, ………………… 
 
 
 Președinte de ședință                               Contrasemnează Secretar 
 
       George Sorin Niculae BOTEZ 
 
  



 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 
 
 
 În atenția, 

- Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI 
-    Domnului Primar 
-    Doamnei  Secretar 

 
 Prin prezenta, subsemnații:  GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George 
Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, 
DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena,  URSU Razvan Ion, VISCAN 
Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, și PANA George, PALAS Alexandru 
Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN,  solicităm promovarea 
unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect , acordarea de subvenții, directe, 
integral, la transportul public local de călători efectuat de SC TCE Ploiești, 
subvenții de care urmează să beneficieze elevii, studenții și părintele aflat în 
perioadă de concediu maternal/paternal, pentru creșterea și îngrijirea 
copilului minor și care au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Ploiești. 
 
 În acest sens depunem următoarea, 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de 

acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru 

categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului 

Ploiesti, adoptat prin HCL nr. 503/2015, , în sensul acordării unor 

facilități și altor categorii de persoane 

 

 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, înființată prin 
reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, 
în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 
220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Ploiești, nr. 289/13.03.2013, prin reprezentanții săi legali, 
prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea 
Consiliului Local. 
 Conform legislației în vigoare, Consiliul Local acordă facilități și 
subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care 
efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea 
suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea 
dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale si bugetare în vigoare. 
 Prin Hotărârea nr. 503/15.12.2015 a Consiliului Local al Municipiului 
Ploiești, printre alte categorii de persoane, beneficiare de facilități acordate la 
transportul public local de călători, de pe raza administrativ- teritorială a 
municipiului Ploiești, s-au numărat și următorii: 



a) elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, care  
studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului calendaristic – 
abonament unic, inclusiv TVA - 50% tarif redus; 

b) studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, care 
studiază raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar – 
abonament unic, inclusiv TVA - 50% tarif redus. 

Chiar dacă s-a acordat această facilitate, prin Hotărârea nr. 
503/15.12.2015, a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nu s-a observat o 
ameliorare în ceea ce privește absenteismul școlar,și apreciem că acesta se 
datorează mai multor aspecte, cum ar fi; 

- există familii cu mai mulți copii, veniturile salariale ale 
întreținătorilor de familie sunt mici, iar aceștia nu pot achiziționa abonamente 
pentru toți copii; 

- lipsa locurilor de muncă generează diminuarea veniturilor, și, ca 
atare, mulți locuitori ai municipiului Ploiești sunt în imposibilitatea de a 
achiziționa abonamente copiilor ; 

- multe familii trăiesc din ajutorul de șomaj sau au un singur venit 
salarial și acela fiind echivalentul salariului minim pe economie, ceea ce nu le 
permite achiziționarea unui abonament pentru copil sau abonamente dacă 
au mai mulți copii in intretinere. 

Copilul are dreptul la educație, iar acest drept este unul care trebuie 
ocrotit prin măsuri legale, inclusiv prin facilități acordate de unitățile 
administrativ-teritoriale, menite să asigure participarea copiilor și tinerilor la 
procesul de educare și instruire în unitățile de învățământ acreditate. 
 Potrivit art. 66, alin 3,4 și 5 din Legea 292/2011: 

- (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, 
în funcţie de situaţia sa personală şi de situaţia socio- economică a familiei 
sau a persoanelor în întreţinerea cărora se află. 

- (4) Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de 
beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale. 

-(5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate 
demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum şi de 
orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.  

În afară de aceste categorii, pentru acordarea acestei facilități, 
considerăm că și părintele aflat în perioadă de concediu maternal/paternal, 
pentru creșterea și îngrijirea copilului minor, poate beneficia de această 
facilitate, în sprijinul susținerii acordării acestei facilității, venind cu 
următoarele argumente: 

- după naștere, copilul necesită deplasări împreuna cu părintele,  

pentru asigurarea necesităților și cerințelor legate de creșterea minorului, 
inclusiv a asistenței medicale, cel mai facil fiind transportul local; 

- creșterea unui copil implică multe cheltuieli, la care se adaugă și  
costurile biletelor sau abonamentului, ori acest mic ajutor poate fi benefic 
oricărei familii cu un nou născut. 

Tinând cont de cele arătate mai sus, și pentru a veni în sprijinul familiilor 
cu venituri modeste, pentru a diminua absenteismul școlar și a acorda un 
minim ajutor părinților aflați in concediu maternal/paternal pentru creșterea 



copilului în vârstă de pana la 2 ani, respectiv a copiilor cu handicap în vârstă 
de până la 3 ani, se propun următoarele; 

a)elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, care 
studiază pe raza municipiului Ploiești, să li se acorde abonament gratuit, pe 
mijloacele de transport în comun, în municipiul Ploiești, pe tot parcursul anului 
școlar – abonament unic, inclusiv TVA; 

b)studenților din învățământul superior acreditat/autorizat, care studiază 
pe raza municipiului Ploiești, să li se acorde abonament gratuit, pe mijloacele 
de transport în comun, în municipiul Ploiești, pe tot parcursul anului universitar 
– abonament unic, inclusiv TVA. 
 c) părintilor aflati în perioadă de concediu maternal/paternal, pentru 
creșterea și îngrijirea copilului minor, să li se acorde abonament gratuit, pe 
mijloacele de transport în comun, în municipiul Ploiești, - abonament unic, 
inclusiv TVA, pe o perioadă de 2 ani; 
 d) părintilor aflati în perioadă de concediu maternal/paternal, pentru 
creșterea și îngrijirea copilului minor cu handicap,  să li se acorde abonament 
gratuit, pe mijloacele de transport în comun,în municipiul Ploiești  – 
abonament unic, inclusiv TVA, pe o perioadă de 3 ani; 
 Beneficiile de asistență social, se stabilesc în bani sau în natură și 
reprezintă măsuri financiare, destinate asigurării unui standard minim de 
viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de 
persoanele cu nevoi speciale, a drepturilor și libertăților fundamentale. 
 Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
Consilieri 
 
  1. GANEA CRISTIAN-MIHAI –………………………………… 
  2. BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE –……………………. 
  3. ANDREI GHEORGHE –…………………………………….. 
  4. DANESCU STEFAN –……………………………………….. 
  5. DINU MARIUS ANDREI –…………………………………… 
  6. DRAGULEA SANDA –………………………………………. 
  7. STANCIU MARILENA –…………………………………….. 
  8. SORESCU FLORINA ALINA –…………………………….. 
  9. URSU RAZVAN ION –……………………………………… 
10. VISCAN ROBERT IONUT –……………………………….. 
11. PANA GEORGE –…………………………………………. 
12. MATEESCU MARIUS NICULAE –………………………. 
13. VADUVA SORIN –…………………………….…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


