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HOTĂRÂREA  Nr.     

privind modificarea H.C.L. nr. 320 / 01.09.2017 privind punerea in concordanta 

a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 

persoane în Municipiul Ploieşti nr. 018579 / 04.11.2013 şi 21644 / 04.11.2013 cu 

prevederile art. 1, alin. 4 din H.C.L. nr. 80 / 12.03.2014, in vederea  acoperirii  

diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de S.C. 

T.C.E. S.A. pentru transportul de persoane la 31.12.2016  

 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploieşti, 

văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului Municipiului  Ploieşti domnul 

Adrian Florin Dobre, adresele nr. 26733/ 04.12.2017 şi nr. 25369 / 05.12.2017 ale 

Primăriei Municipiului Ploiesti, Raportul  de  Specialitate al  S.C. Transport Călători 

Express S.A. Ploieşti,  privind  acordarea de subvenţii catre S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti 

pentru acoperirea financiară a unor cheltuieli la transportul public de persoane, 

aferente anului 2016, rapoartele de specialitate ale Direcţiei Administraţie Publică, 

Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte şi Direcţiei Economice ale 

Municipiului Ploieşti; 

având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. h), alin. (4), precum şi 

prevederile art. 43 de la capitolului V” Finanţarea serviciilor de utilităţi publice” din 

Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa nr. 97/1999, 

republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de 

transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile internaţionale; 

luând act de prevederile art. 2, alin. (1), (2) şi (3) din  Legea nr. 92/10.04.2007 

privind  serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

ţinând cont de prevederile cap. VI, art.7, lit. h) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploieşti nr. 

PMP 018579 / 04.11.2013 şi cu nr. T.C.E. SA Ploieşti 21644 / 04.11.2013,  

în  conformitate  cu  prevederile  Legii   nr. 273 /29.06. 2006  privind  finanţele  

publice  locale, modificată şi completată ; 

în  temeiul art. 36 alin. (4) din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  

publică  locală, republicată şi actualizată; 

 

     HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. (1) Aprobă modificarea H.C.L. 320/ 01.09.2017, art. 2, alin. 1, care va 

avea următorul continut: 

 “(1) Respectând art. 1 se aprobă acoperirea de către Municipiul Ploieşti a 

diferenţei dintre veniturile şi cheltuielile aferente transportului public de călători, 

înregistrate în anul 2016 de către S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti, în sumă de 4.655.572 lei, 

aşa cum reiese din adresele nr. 26733/ 04.12.2017 şi nr. 25369 / 05.12.2017 ale 



Primăriei Municipiului Ploieşti, diminuând suma de 6.622.629 lei reieşită din 

Expertiza contabilă extrajudiciară realizată de S.C. PRIM-AUDIT S.R.L., cu suma de 

1.967.057 lei, reprezentând diferenţa dintre BVC rectificat si aprobat la sfârşitul 

anului 2016 şi execuţia acestuia la 31.12.2016, conform art. 56 din Legea nr. 273 / 

2006 privind finanţele publice locale, cât şi cheltuielile care fac parte din categoria 

celor ce nu pot fi subvenţionate conform pct. 8.3.8. din Orientările metodologice 

pentru Transportul Urban din cadrul REGIO, la suma de 4.655.572 lei. 

(2) Suma necesară de 4.655.572 lei conform alin. 1, se suportă din bugetul 

local al Municipiului Ploieşti. 

Art.2. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul 

Primăriei Municipiului Ploieşti şi ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti  

vor aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

Art.3 Direcţia Administraţiei Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,  

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

   

Dată în Ploieşti, astăzi …………. 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotarare  

privind modificarea H.C.L. nr. 320 / 01.09.2017 de punere in concordanta a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane 

în Municipiul Ploieşti nr. 018579 / 04.11.2013 şi 21644 / 04.11.2013 cu 

prevederile art. 1, alin. 4 din H.C.L. nr. 80 / 12.03.2014 in vederea  acoperirii  

diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de S.C. 

T.C.E. S.A. pentru transportul de persoane la 31.12.2016  

 

 

S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti înfiinţată prin reorganizarea 

administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, în conformitate cu 

Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 220/27.06.2013, modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 

289/13.08.2013, prin reprezentanţii săi legali, prestează un serviciu de interes şi 

utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local. 

Având in vedere Raportul de Specialitate al S.C. T.C.E. S.A. şi ţinând cont de 

adresele nr. 26733 / 04.12.2017 şi nr. 25369 / 05.12.2017, cu anexele acestora, ale 

Primăriei Municipiului Ploieşti prin care se diminuează diferenţa dintre cheltuielile 

inregistrate si veniturile incasate in anul 2016, asa cum a fost stabilită prin expertiza 

contabila extrajudiciară intocmită de S.C. PRIM-AUDIT S.R.L. Bucuresti, in data de 

07.06.2017, cu suma de 1.967.057 lei, se impune modificarea H.C.L. 320 / 

01.09.2017, in sensul că se va achita către S.C. T.C.E. S.A. suma de 4.655.572 lei. 

Prin acordarea subvenției mai sus enunțate se va  evita  blocarea prestării serviciului 

de transport public în comun în Municipiul Ploiești. 

Faţă  de  cele  prezentate , avand in vedere urgenta necesitate a acordarii sumei 

de mai sus, propun   aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat in şedintă de indată 

a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. 

 

 

 

Primar, 

Adrian Florin Dobre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI 
 

                                                                                                                             

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea H.C.L. nr. 320 / 01.09.2017 de punere in concordanta a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane 

în Municipiul Ploieşti nr. 018579 / 04.11.2013 şi 21644 / 04.11.2013 cu 

prevederile art. 1, alin. 4 din H.C.L. nr. 80 / 12.03.2014 in vederea  acoperirii  

diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de S.C. 

T.C.E. S.A. pentru transportul de persoane la 31.12.2016  

 

 

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de 

interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale.  

Prin adresele nr. 26733 / 04.12.2017 şi nr. 25369 / 05.12.2017 ale Primăriei 

Municipiului Ploieşti se comunică faptul că subventia reprezentând diferenţa dintre 

cheltuielile inregistrate si veniturile incasate in anul 2016, in suma de 6.622.629 lei- 

conform Raportului de expertiza contabila extrajudiciară intocmit de S.C. PRIM-

AUDIT S.R.L. Bucuresti, intocmit in data de 07.06.2017, precum si a Situatiilor 

financiare depuse la ANAF de catre S.C. T.C.E. S.A. in data de 30.05.2017,  aprobată 

a fi acordată S.C. T.C.E. S.A. prin H.C.L. nr. 320 / 01.09.2017, se diminuează cu 

suma de 1.967.057 lei, reprezentând diferenţa dintre BVC rectificat si aprobat la 

sfârşitul anului 2016 şi executia acestuia la 31.12.2016, conform art. 56 din Legea nr. 

273 / 2006 privind finantele publice locale, cât şi cheltuielile care fac parte din 

categoria celor ce nu pot fi subvenţionate conform pct. 8.3.8. din Orientările 

metodologice pentru Transportul Urban din cadrul REGIO. Calculul sumei este 

prezentat in anexa la adresa nr. 26733 / 04.12.2017 a Municipiului Ploiesti 

inregistrată la S.C. T.C.E. S.A. sub nr. 25255 / 04.12.2017. 

Astfel, Municipiul Ploiesti va achita societătii suma de 4.655.572 lei. 

Prin acordarea subvenției mai sus enunțate se va  evita  blocarea prestării 

serviciului de transport public în municipiul Ploiești. 

Faţă  de  cele  prezentate , avand in vedere urgenta necesitate a acordarii sumei 

de mai sus, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat in sedinta de 

indata a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. 

Anexe: 

Adresele nr. 26733/04.12.2017 şi nr. 25369 / 05.12.2017 ale Municipiului 

Ploiesti către S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti, cu anexele acestora.  

  

 Director general,     Director financiar, 

 Ing.Nicolae Alexandri    Ec.Monica Tănase  

   

 


