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Ploiești, 09 decembrie 2019  

 

 COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria municipiului Ploiești a achiziționat 8 autobuze noi, în contextul contractului încheiat de 
municipalitate cu firma BMC TRUCK&BUS, în anul 2018. 
 

 
 
Astăzi, urmează să sosească la Ploiești un lot de 8 autobuze noi, in valoare de 6.125.172 lei - fără 
TVA, menite să îmbunătățească confortul călătorilor, dar și să aducă un plus de valoare în mobilitatea 
urbană a orașului nostru.  
 
Reamintim că, în cadrul aceluiași contract, Primăria Municipiului Ploiești a recepționat deja, anul 
trecut, un număr de 10 astfel de mijloace de transport, cu un grad de confort ridicat, dotate cu sisteme 
speciale de preluare a persoanelor cu dizabilități, sisteme de aer condiționat, camere de supraveghere 
și panouri led, care oferă, în timp real, informații utile privind ruta derulată. 



 
“ Având în vedere contractul încheiat de municipalitate cu firma BMC TRUCK&BUS dorim să 
prevedem în bugetul municipiului, de anul viitor, sumele necesare pentru achiziționarea a încă 12 
astfel de autobuze noi. Așa cum am declarant de fiecare dată, vreau ca ploieștenii să beneficieze de 
un transport public modern, urmărind în acest sens și o înnoire susținută și constantă a parcului auto 
al societății ploieștene, care deservește transportul public local.  

Achiziția acestor autobuze face parte din strategia locală, ce are ca obiectiv principal reducerea 
poluării în Ploiești și susținerea unei  mobilității urbane durabile. Să nu uităm că avem în derulare 
și parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  în contextul căruia 
Municipiul Ploiești va beneficia de alte mijloace de transport urban de călători moderne, respectiv  
9 autobuze, 20 de tramvaie și 20 de troleibuze.”, a subliniat cu acest prilej Primarul Municipiului 
Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre.  
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