
 

ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr............... 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2015 

privind aprobarea modificării tarifului şi  a Regulamentului pentru organizarea, 

exploatarea şi funcţionarea parcării publice cu plată supraterană, situată în 

Ploieşti, strada Cuza-Vodă, nr. 8C 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

      Văzând expunerea de motive a d-nei Marilena Stanciu si a d-lui Sorin Vaduva 

şi Raportul de Specialitate al  Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., prin care 

se propune aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consilului Local nr. 

412/2015 privind aprobarea modificării tarifului şi a Regulamentului pentru 

organizarea, exploatarea şi funcţionarea parcării publice cu plată, supraterană, situată 

în Ploieşti, strada Cuza-Vodă, nr. 8C; 

     In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a)şi alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

     Avand in vedere decizia Consiliului de Administratie a Servicii de Gospodarire 

Urbana Ploiesti, nr.36/26.05.2017 prin care s-a avizat suplimentarea numarului de 

abonamente pentru riverani si reducerea pretului abonamentului nonriveran/ lună/ 

trimestru/ semestru/ an; 

    Având în vedere raportul Comisiei de Specialitate nr. 1 de buget, finanţe, control, 

administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze, din data 

de…….. 

     Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înfiinţarea 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     Tinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicata si actualizata . 

  

 

H O TĂ R E Ş T E: 

 

 

    Art.1 Aprobă modificarea art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 

412/2015, în sensul suplimentării cu 100 locuri a numărului abonamentelor pentru 

riverani. 

 

 



 

     Art.2.(1) Aprobă completarea art. 13 din Regulamentul pentru organizarea, 

exploatarea şi funcţionarea parcării publice cu plată, supraterană, situată în Ploieşti, 

strada Cuza-Vodă, nr. 8C, in sensul reducerii pretului abonamentului nonriveran in 

functie de perioada pentru care se solicita, respectiv lună, trimestru, semestru, an, cu 

pornire de la suma de 250 lei/lună, sumă care reprezintă valoarea unui abonament 

lunar în parcările publice cu plata administrate de Servicii de Gospodarire Urbana 

Ploiesti, valoare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2013, după cum 

urmează: 

             (2) tariful de 250 lei/lună pentru un abonament lunar ( preţul mediu al unui 

abonament în parcările publice  cu plata), T.V.A. inclus; 

            (3) tariful pentru abonament trimestrial, după ce se aplică o reducere de 20%, 

rezultând 600 lei/trimestru, T.V.A. inclus; 

            (4) tariful pentru abonament semestrial, după ce se aplică o reducere de 30%, 

rezultând 1050 lei/semestru, T.V.A. inclus; 

            (5) tariful pentru abonament anual, după ce se aplică o reducere de 40%, 

rezultând 1800 lei/an, T.V.A. inclus. 

    Art. 3 Aprobă ca abonaţii riverani sa utilizeze numai locurile de parcare aferente 

etajelor superioare III-V + mansardă. 

    Art. 4 Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. şi Poliţia Locală Ploieşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art. 5- Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte, va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată in Ploieşti, astăzi, …………….. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează Secretar, 

 

 

 

            

     

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUDETUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 412/2015 referitor la 

aprobarea modificarii tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si 

functionarea parcarii publice cu plata, supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza-

Voda nr. 8C. 

 

 

 

În baza Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 255/2015 privind 

modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Ploiești, s-a aprobat completarea anexei la Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexa ce cuprinde lista 

bunurilor ce apartin domeniului public și privat al municipiului Ploiesti, transmise în 

concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., respectiv parcare 

supraterană supraetajată P+5-6 etaje decalate, situată în Ploiești, strada Cuza – Vodă, 

nr. 8C, jud. Prahova.  

 

           Avand in vedere numarul mare de solicitari pentru abonamente riverani, care 

intrunesc conditiile prevazute la Cap. I, art. 2 din hotararea sus mentionata, ramase 

nesolutionate  dupa eliberarea celor 100 abonamente, cresterea gradului de ocupare 

permanenta a parcarii si fluidizarea traficului in zona se impun masurile propuse spre 

aprobare in proiectul de hotarare. 

 

 

 

 

 

MARILENA STANCIU 

 

SORIN VADUVA 

                                                        

 

 

 

 

 



 

 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

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

Str. Văleni , nr. 32 

 

           

                       
   

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea si  completarea Hotararii Consiliului Local nr. 412/2015 privind 

aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si functionarea 

parcarii publice cu plata, supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza-Voda nr. 8C, in 

sensul modificarii tarifului si a regulamentului  

 

 

 

          SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. s-a înfiinţat în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu asociat unic Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului 

Ploiesti. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. are obligaţia de 

a asigura exploatarea în condiţii de eficienţă economică a parcărilor cu plată, aflate pe 

domeniul public al municipiului Ploieşti, cât şi de a răspunde intereselor legitime ale 

cetăţenilor posesori de autoturisme. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/20255/2015 privind 

modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Ploiești, s-a aprobat completarea anexei la Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexa ce cuprinde lista 

bunurilor ce apartin domeniului public și privat al municipiului Ploiesti, transmise în 

concesiune către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., respectiv parcare 

supraterană supraetajată P+5-6 etaje decalate, situată în Ploiești, strada Cuza – Vodă, 

nr. 8C, jud. Prahova. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 412/2015 s-a aprobat tariful 

si a Regulamentul pentru organizarea, exploatarea si functionarea parcarii publice cu 

plata supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza-Voda nr. 8C. 

           Dupa repartizarea celor 100 abonamente riverane aprobate prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 412/2015, (ultimul eliberat in data de 23.05.2016), au ramas 

nesolutionate un numar considerabil de cereri, pentru abonamente riverani, care 

intrunesc conditiile prevazute in  Cap. I, art. 2 din hotararea sus mentionata.   

Mai mult decat atat, tinand cont si de faptul ca procentul de utilizare al parcarii 

este scazut, precum si de costurile de intretinere si functionare care sunt aceleasi 

indiferent de gradul de ocupare al parcarii, consideram ca, aceasta masura asigura o 

crestere economica de minim 6000lei/luna. 

 

 



 

 

        Astfel, in urma analizarii amanuntite a procesului de functionare, a efectelor 

economice si a solicitarilor  numeroase din partea cetatenilor din zona riverana, si nu 

numai, s-a constatat necesitatea sulimentarii cu 100 de abonamente riverani si a 

modificarii corespunzatoare a Art.2, alin.(2) din HCL nr. 412/2015. 

        Deasemenea, propunem si completarea art.13 din Regulamentul pentru 

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

Ploiești, strada Cuza – Vodă nr. 8C, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 

412/2015 privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, 

exploatarea si functionarea parcarii publice cu plata supraterana, situata in Ploiesti, 

strada Cuza-Voda nr. 8C, in sensul acordarii unor reduceri in functie de perioada 

pentru care se solicita abonamentul. 

 Asadar: 

              -   Pentru abonament lunar: 

250 lei/luna ( pretul mediu a unui abonament in parcarile publice  ), T.V.A. 

inclus ; 

              -   Pentru abonament trimestrial se aplica o reducere de 20%, rezultand: 

                   600 lei/trimestru ), T.V.A. inclus; 

              -   Pentru abonament semestrial se aplica o reducere de 30%, rezultand : 

                   1050 lei/semestru,T.V.A. inclus; 

              -   Pentru abonament anual  se aplica o reducere de 40%, rezultand : 

                   1800 lei/ an ( 12 luni ) T.V.A. inclus . 

 

            Totodata, abonatii riverani vor utiliza locurile de parcare aferente etajelor 

superioare III-V+ mansarda, avand in vedere faptul ca acestia ocupa spatiul de parcare 

pe o perioada mai indelungata . 

În urma analizei economice care cuprinde cheltuieli cu personalul, impozitul pe 

clădire, utilitățile, întreținerea pardoselilor, asigurarea, mentenanța și revizia liftului,  

materialele consumabile etc.,  s-au obținut urmatoarele : 

 

a)    2,00 lei/ora/loc de parcare inclusiv T.V.A. ; 

     b)   Abonamente pentru riverani in limita a 200 de locuri, dupa cum urmeaza : 

 100,00 lei + T.V.A./luna/ abonament  pentru persoane juridice riverane ; 

   60,00 lei, inclusiv T.V.A./luna/ abonament pentru persoane fizice riverane ; 

          c)  Abonamente nonriverani calculate in mod descrescator, cu plata in avans, in 

functie de perioada pentru care se solicita (luna, trimestru, semestru, an); 

d)  50,00 lei/zi în cazul pierderii tichetului de parcare. 

 



 

      Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 

412/2015.  

 

 

 

Director General, 

Donald Nicolae Constantin 

 

 

Director General Adjunct, 

Ovidiu Negulescu 

 

 

Director Economic 

Ec.Elena Trican 

 

 

                      Director Directia Juridic Contencios si Resurse Umane, 
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Director Directia Servicii Publice, 

Mihail Cristian Paun 

 

 

 

Compartimentul Parcări, 

Cristinel Schiopu 

 

 

 

 

 

 

 


