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HOTĂRÂREA Nr.  

Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de 

oportunitate în vederea achizitiei de autobuze noi în municipiul Ploiesti” și 

achizitionarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finantare: 

buget local, credit bancar și credit furnizor 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 Văzånd: 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploieşti Adrian Florin Dobre și  

Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, 

Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și al Regiei Autonome de 

Servicii Publice Ploieşti, prin care se propune modificarea Hotararii nr. 216/2017 

privind aprobarea „Studiului de oportunitate in vederea achizitiei de autobuze noi 

in municipiul Ploiesti” si achizitionarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, 

din doua surse de finantare; 

 Având în vedere: 

- art. 5 alin. 3, din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Cap. III din “Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane în Municipiul Ploieşti, nr. 018579/04.11.2013”, anexă la H.C.L. nr. 

425/2013;  

-  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

  În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, art. 36 alin. 1 şi 

alin. 2, lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 pct. 14. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2017, 

care va avea următorul conținut: 

Aprobă achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, prin achiziție 

publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in  

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în baza unui 

Acord cadru încheiat pentru o perioada de 2 ani, în două etape, cu posibilitatea finanțării, 



în fiecare dintre aceste etape, din următoarele surse: buget local sau credit bancar sau 

credit furnizor, funcție de alocarea bugetara. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2017, rîmân 

neschimbate. 

 

   ART. 3. Ordonatorul principal de credite, Direcţia Administraţie Publică, Juridic 

– Contencios, Achiziţii Publice, Contracte si Direcția Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotaråri. 

 

 ART. 4. Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezenţei hotărâri. 

 

     

Dată în Ploieşti, astăzi, ……. 2017. 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                 Contrasemnează Secretar, 

          George Sorin Niculae Botez                 Anabell Olimpia Măntoiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de 

oportunitate in vederea achizitiei de autobuze noi in municipiul Ploiesti” si 

achizitionarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din doua surse de 

finantare – buget local si credit financiar 
  

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti este asigurat de 

S.C.  T.C.E. S.A. Ploieşti. 

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. 

III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării 

infrastructurii aferente transportului public local de persoane ...”, respectiv lit. e) 

„asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public 

local de persoane...”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2017 s-a aprobat „Studiului de 

oportunitate in vederea achizitiei de autobuze noi in municipiul Ploiesti” si achizitionarea 

a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din doua surse de finantare – buget local si 

credit financiar. 

 

Autoritatea contractantă este condiționată la încheierea contractelor de achiziție 

publică de respectarea obligatiei instituita de dispozitiile art.14 alin.(4) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

iar creditului furnizor se aproba de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor locale 

anterior inițierii procedurii de achiziție publică. 

Totodata, potrivit Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 

în executarea obligațiilor de plată a unor sume rezultate din contracte încheiate între 

profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificarile si completarile 

ulterioare, termenul legal de plata este de 30 de zile calendaristice de ladata primirii 

facturii sau a oricarei alte cereri echivalente de plata ori de la receptia sau verificarea daca 

prin lege sau prin contract este stabilita o procedura de receptie sau de verificare pentru 

certificare conformitatii marfurilor (produselor). 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local acest 

proiect de hotărâre.   

 

Primar, 

                                                     Adrian Florin Dobre 
 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI                                                    

        

          

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de 

oportunitate in vederea achizitiei de autobuze noi in municipiul Ploiesti” si 

achizitionarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din doua surse de 

finantare – buget local si credit financiar 

  

 

 

 Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti este asigurat de 

S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti. Activitatea se realizează că urmare a delegării gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane de către U.A.T. Ploieşti, potrivit 

Contractului de delegare a gestiunii nr. 018579/04.11.2013 aprobat prin H.C.L. 

425/25.10.2013 şi  având în vedere Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local 

şi Ordinul A.N.R.S.C. 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru privind 

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 

public local. 

 S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti a luat fiinţă că urmare a reorganizării administrative a      

Regiei Autonome de Transport Ploieşti în baza H.C.L. nr. 220/27.06.2013 şi H.C.L.  nr. 

289/13.08.2013. 

 Pentru desfăşurarea activităţii de transport în conformitate cu Structura reţelei de 

transport cu o lungime de aproximativ 300 km şi a Programelor de circulaţie aprobate de 

către U.A.T. Ploieşti, S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti dispune de un parc auto variat şi uzează 

de mijloace de transport auto, pe combustibil şi electric precum autobuze, troleibuze şi 

tramvaie.  

 Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. 

III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării 

infrastructurii aferente transportului public local de persoane ...”, respectiv lit. e) 

„asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public 

local de persoane,...”. 

Având în vedere faptul că : 

- Autoritatea contractantă este condiționată la încheierea contractelor de achiziție 

publică de respectarea obligatiei instituita de dispozitiile art.14 alin.(4) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, conform carora “Nicio cheltuiala din fondurile publice locale nu poata 



fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu 

are prevederi bugetare si surse de finantare”; 

- Obligativitatea aprobării creditului furnizor de către Comisia de Autorizare a 

împrumuturilor locale anterior inițierii procedurii de achiziție publică. In caz 

contrar există riscul anulării procedurii de atribuire potrivit prevederilor art. 212 

alin.(1) lit.c) în situația în care este imposibilă încheierea contractului (lipsa 

fondurilor putând reprezenta un factor de natură să determine imposibilitatea 

semnării acestuia).  

- Conform art. 6 alin.(1) lit.a) si lit.c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume rezultate 

din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, 

cu modificarile si completarile ulterioare, termenul legal de plata este de 30 de zile 

calendaristice de ladata primirii facturii sau a oricarei alte cereri echivalente de 

plata ori de la receptia sau verificarea daca prin lege sau prin contract este stabilita 

o procedura de receptie sau de verificare pentru certificare conformitatii marfurilor 

(produselor). Prin exceptie, art.7 alin.(1) din actul normativ invocat permite 

partilor a include in contract o clauza care sa stipuleze plata intr-un termen de 

maxim 60 de zile calendaristice, cu conditia reglementarii exprese in contract, in 

documentatia de achizitie si a justificarii obiective. Clauza contractuala prin care 

este depasit acest termen atrage, in temeiul art.12 coroborat cu art.14 lit.d) din 

Legea nr.72/2013, calificarea acesteia ca fiind abuziva, sub sanctiunea nulitatii 

absolute potrivit art.15 din acelasi act normativ.  

 

Avand in vedere ca procedura de achizitie publica, raportat la valoarea estimata  a 

acesteia, este licitatia deschisa care presupune pe langa perioada de elaborare a 

documentatiei de atribuire, termenul legal de verificare a acesteia de catre A.N.A.P. ( cel 

putin 10 zile lucratoare), durata de timp pe parcursul careia este asigurata publicitatea 

documentatiei de atribuire si a anuntului de participare (minim 30 zile) in vederea 

depunerii ofertelor, perioada de evaluare a ofertelor si respectarea termenelor de asteptare 

impuse de legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice pentru transmiterea de 

notificari prealabile/contestatii, se justifica caracterul de urgenta al prezentului proiect de 

hotarare.   

   

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

 

VIZAT, 

 

Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, 

Achiziţii publice, Contracte 



Sef Serviciu, 

Georgiana Popa 

 

 

 

 

Direcţia Economică, 

Director Executiv 

Nicoleta Crăciunoiu  

 

 
 

 

 

R.A.S.P. Ploieşti 
Director 

Vasile Ionescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regia Autonomă de Servicii Publice 

 

                                                                                         

                                                                                               VIZAT 

 

                                                                                                  Viceprimar 

                                                                                                 Mihai Cristian Ganea 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea „Studiului de oportunitate in vederea achizitiei de autobuze noi 

in municipiul Ploiesti” si achizitionarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, 

din doua surse de finantare – buget local si credit financiar 

 

 

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti este asigurat de 

S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti. Activitatea se realizează că urmare a delegării gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane de către U.A.T. Ploieşti, potrivit 

Contractului de delegare a gestiunii nr. 018579/04.11.2013 aprobat prin H.C.L. 

425/25.10.2013 şi  având în vedere Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local 

şi Ordinul A.N.R.S.C. 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru privind 

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 

public local. 

 S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti a luat fiinţă că urmare a reorganizării administrative a      

Regiei Autonome de Transport Ploieşti în baza H.C.L. nr. 220/27.06.2013 şi H.C.L.  nr. 

289/13.08.2013. 

 Pentru desfăşurarea activităţii de transport în conformitate cu Structura reţelei de 

transport cu o lungime de aprovimativ 300 km şi a Programelor de circulaţie aprobate de 

către U.A.T. Ploieşti, S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti dispune de un parc auto variat şi uzează 

de mijloace de transport auto, pe combustibil şi electric precum autobuze, troleibuze şi 

tramvaie.  

 Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. 

III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării 

infrastructurii aferente transportului public local de persoane ...”, respectiv lit. e) 

„asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public 

local de persoane,...”. 

 De asemenea, în prevederile Contractului de delegare la art. 7 Municipiul are 

următoarele obligaţii lit. m) “să finanţeze , sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, 



în condiţiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiţii vizând 

dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport…” 

 Performanţa serviciului de transport public local de persoane desfăşurat de către 

S.C. T.C.E. S.A. Ploieşti este reflectată de gradul de îndeplinire al Indicatorilor de 

performanţă stabiliţi şi aprobaţi prin Contractul de delegare a gestiunii, Anexă nr. 5 la 

contractul de delegare. 

  

 

 

Din analiza îndeplinirii indicatorilor de performanţă raportaţi de către S.C. T.C.E. S.A. 

Ploieşti pentru anii 2014, 2015 şi semestrul I 2016, precum şi analiză situaţiei actuale 

privind structura şi componentă parcului auto, se observă că: 

 a) un număr mai mare de 80 % de mijloacele de transport au o vechime mai mare 

de 10 ani, ceea ce implică nerespectarea valorii indicatorului respectiv 

 b) gradul de uzură al mijloacelor de transport este foarte ridicat, situându-se la un 

grad mediu de uzură pe autobuze de 216,6 %.  

Din datele transmise de catre Operatorul de Transport S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti, 

rezulta ca transportul cu autobuze înregistrează costurile cele mai mici față de transportul 

electric ( tramvaie și troleibuze), achiziționarea de autobuze la acest moment este 

oportună.  

Pe primele 3 luni 2017, costul/km înregistrat se prezintă astfel:  

 Autobuze  =   6,73 lei/km; 

 Tramvai    = 13,05 lei/km; 

 Troleibuz  = 12,40 lei/km.  

 

În cazul în care parcul auto să va dota cu 50 de autobuze, se va putea respecta 

indicatorul de performanţă nr. 7 (referitor la vechimea mijloacelor de transport) stabilit 

prin Anexa nr.  5 la Contractul de delegare a gestiunii. 

In baza legii 92/2007 autoritatile administratiei publice au obligaţia de a stabili şi 

de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi 

modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism 

şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor 

şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea 

mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe. 

Baza legala, sumele alocate si modul de repartitie al acestora fac obiectul 

rapoartelor de specialitate inaintate de catre Directia Economica si Directia Juridica din 



cadrul UATM Ploiesti si in conformitate cu prevederile bugetare disponibile, diferenta 

urmand a se acoperi din credit financiar.  

 

 

R.A.S.P. Ploieşti 

Director 

Vasile Ionescu 

 

 

 

 

Sef  

Birou Monitorizare Transport Public Urban 

Ing. Bogdan Scorteanu 

 

 

 

 

Economist 

Minea Cristina 
 


