
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  

privind menținerea prețului local al energiei termice facturate populației în 

Municipiul Ploiești 

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

Văzând Referatul de aprobare nr. ..................... al Primarului Municipiului Ploiești 

Andrei – Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate nr. .............. al Direcției 

Economice, Raportul de Specialitate nr. ............ al Direcției Administrație Publică,  

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,  Contracte și Raportul tehnic nr. ........................ al 

Regiei Autonome de Servicii Publice, prin care se propune menținerea prețului local al 

energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești;  

Ținând cont de Avizul din data de .................al Comisiei de specialitate nr. 1 – 

comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, 

strategii și prognoze, Avizul din data de ...................... al Comisiei de specialitate nr. 3 - 

comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului și Avizul din data de 

.......................  al Comisiei de specialitate nr. 7 – comisia juridică, ordine publică, petiții 

și reclamații; 

Având în vedere prevederile din Contractul de Delegare nr. 19723/11.10.2022, 

care reglementează aprobarea prețului local al energiei termice pentru populație, cât și 

alocarea subvențiilor pentru prestarea obligațiilor de serviciu de interes economic 

general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești 

nr.475/11.10.2022; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, 

cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), al 

art.139, alin. (3) și al art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă menținerea prețului local al energiei termice facturate populației în 

perioada 01 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023 de 186,97 lei/Gcal fără TVA, stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 97/09.04.2019. 

Art. 2 Aprobă acordarea subvenției pentru acoperirea integrală a diferenței dintre 

prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației 

și prețul local al energiei termice facturate populației pentru perioada 01 ianuarie 2023 – 

30 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile contractuale. 



 

 Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploiești, astăzi, ................................. 

 

 

                                  Contrasemnează: 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETAR GENERAL, 

                

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

NR.  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind menținerea prețului local al energiei termice 

facturate populației în Municipiul Ploiești 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 475/11.10.2022 privind atribuirea în mod 

direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică 

produsă în mod centralizat, în sistem producție, transport, distribuție al municipiului 

Ploiești  s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică 

produsă în mod centralizat în sistem producție – transport - distribuție al municipiului 

Ploiești, prin atribuirea directă către Societatea TERMO PLOIEȘTI S.R.L., cu sediul în 

Municipiul Ploiești cât și contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 

energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport - distribuție al 

Municipiului Ploiești. 

Având în vedere gradul de suportabilitate al populației în ceea ce privește prețul 

energiei termice consumate în sezonul de iarnă, corelat cu situația economică generală de 

majorare a prețurilor pieței, este necesară aprobarea prețului local al energiei termice 

facturate populației în Municipiul Ploiești la un nivel accesibil. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 97/09.04.2019 privind 

aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu 

energie termică în municipiul Ploiești, prin care s-a stabilit prețul maxim local al energiei 

termice facturate populației de 186,97 lei + TVA”, și de asemenea ținând cont de 

prevederile Contractul de Delegare nr. 19723/11.10.2022, care reglementează aprobarea 

prețului local al energiei termice pentru populație, cât și alocarea subvențiilor pentru 

prestarea obligațiilor de serviciu de interes economic general, propun, în regim de 

urgență, aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind menținerea prețului maxim 

local al energiei termice pentru populație și pentru perioada 01ianuarie 2023 – 30 aprilie 

2023. 

 

 

                                                     PRIMAR, 

Andrei – Liviu VOLOSEVICI 

 

 

 
 


