ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la Protocolul din 14.11.2000
Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul nr.
6740/23.04.2014 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene, prin care se propune aprobarea
incheierii Actului Aditional nr.4 la Protocolul din 14.11.2000;
Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.6/30.01.2009 privind aprobarea
Asocierii judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova,
în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru
managementul deşeurilor – Prahova”;
Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.11/30.01.2012 privind aprobarea
Acordului referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeţul Prahova”;
Prevederile art. 6 alin.(1) lit. d), alin. 3 din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”,
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” eliberat de Autoritatea
de Management POS Mediu;
Prevederile art. 14, art.91 alin.1 lit.(b) și art.91 alin.3 lit.(d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă Actul Adiț ional nr.4 la Protocolul din 14.11.2000 privind Contractul
de delegare a gestiunii activităţii de înfiinţare a depozitului de deşeuri Rampa Ecologică
Boldeşti Scăeni şi administrare a acesteia, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să semneze Actul
Adiț ional nr.4 prevazut la art.1, precum şi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri;
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 24 apr 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Absorbţie Fonduri Europene
Nr. 6740/23.04.2014
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Protocolul din
14.11.2000
Consiliul Judeţean Prahova a semnat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de
Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 POS Mediu– “Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de
intervenţie 1 –“Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”, Contractul de finanţare 139638/18.02.2013,
pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor”, cod SMIS 39601, valoarea
proiectului la data semnarii fiind de 162.725.058,22 lei, fără TVA.
În conformitate cu criteriile impuse de Ghidul solicitantului în vederea accesării
fondurilor structurale nerambursabile, judeţul Prahova a îndeplinit condiţiile de eligibilitate,
printre care se regăsesc şi cerinţele instituţionale.
Una din cerinţele instituţionale impuse a fost infiintarea unei Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară care să reunească localităţile implicate în proiectul sus menţionat.
In cadrul Documentului de Pozitie aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova
nr.11/30.01.2012-art.8(3) se prevede ca pentru depozitul ecologic de la Boldesti Scaeni „va
fi semnat un Act Aditional la Protocolul de Asociere incheiat in anul 2000 intre Consiliul
Local Ploiesti, Consiliul Local Boldesti-Scaeni, Consiliul Judetean Prahova si SC Vitalia
Servicii pentru Mediu SA”.
Astfel, s-a incheiat Actul Aditional nr.3 la Protocolul din 14.11.2000, act ce a
constituit unul din documentele institutionale impuse de Ghidul Solicitantului –POS Mediu
Axa 2, fara de care proiectul „Sistem de management al deseurilor in judetul Prahova” nu ar
fi putut continua. Actul Aditional a fost redactat in conformitate cu cerintele impuse la acel
moment prin Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului mai sus
mentionat, transmis de catre ADI Prahova.
Prin art.12 din Actul Aditional nr.3 la Contract, ADI a fost mandatata cu aprobarea
tarifelor practicate de Delegat pentru depozitarea deseurilor la Rampa ecologica Boldesti
Scaeni, respectiv de catre societatea SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor
SA.
In data de 15.10.2013, prin adresa nr.1009, SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea
Deseurilor SA solicita ADI Prahova, ce are calitatea de mandant al Delegatarului-orasul
Boldesti Scaeni, aprobarea ajustarii tarifului de depozitare a deseurilor menajere la Rampa
ecologica de deseuri Boldesti-Scaeni. Prin adresa de raspuns nr. 353/22.10.2013, ADI
Prahova isi declina competenta analizarii ajustarii de tarife pana la intrarea in functiune a
Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor (SMID).
In data de 13.12.2013, ADI reconfirma ca, poate analiza si transmite spre aprobare
solicitarea SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor SA. , numai dupa
implementarea SMID.

Avand in vedere ca Actul Aditional nr.3 a constituit unul din documentele anexa la
Contractul de Finantare, ADI-Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova a
solicitat punct de vedere de la AM POS Mediu privind modificarea Actului Aditional nr.3,
prin incheierea Actului Aditional nr.4. Prin adresa nr.124869/02.04.2014, AM POS Mediu
raspunde afirmativ la solicitarea ADI specificand ca ”AM POS Mediu poate agrea
modificarea contractului - Contract de delegare a gestiunii activitatii de infiintare a
depozitului de deseuri Rampa Ecologica Boldesti-Scaeni si administrarea acesteia- asa cum
este propus prin Actul aditional nr. 4 ca o solutie tranzitorie pana la finalizarea
implementarii proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova,
cu observatia ca actul aditional trebuie sa fie semnat de catre toate partile, inclusiv de catre
Municipiul Ploiesti si ADI Prahova”.
In acest context, proiectul de hotărâre respectă prevederile legale în vigoare şi se
avizează favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

ROMÂNIA
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Protocolul din 14.11.2000
La nivelul judeţului Prahova s-a semnat, în cadrul Programului Operaţional Sectorial
de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 POS Mediu– “Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de
intervenţie 1 –“Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”, Contractul de finanţare 139638/18.02.2013,
pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor”, cod SMIS 39601. Una din
cerintele institutionale impuse de Ghidul Solicitantului a fost ca Unităţile administrativteritoriale din judeţul Prahova sa se asocieze în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor –
Prahova”, în scopul realizării proiectului de interes comun mai sus menţionat.
Prin Documentul de Poziţie aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova
nr.11/30.01.2012 s-a stabilit modul detaliat în care este implementat Proiectul. In cadrul
acestui document la art.8(3). se specifica „In judetul Prahova exista doua depozite conforme
de deseuri, situat in Boldesti Scaeni si Valenii de Munte. Capacitatea depozitului de la
Boldesti Scaeni permite deservirea intregului judet, cu exceptia zonei arondate depozitului
de la Valenii de Munte, care va continua sa fie deservita de acest depozit. In urma unui audit
extern solicitat de catre Consiliul Judetean in ceea ce priveste conditiile contractuale
(calcularea tarifului de depozitare aplicabil) cu operatorul depozitului de la Boldesti-Scaeni
(SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA), va fi semnat un act aditional la Protocolul de
Asociere incheiat in anul 2000 intre Consiliul Local Ploiesti, Consiliul Local Boldesti –
Scaeni, Consiliul Judetean Prahova si SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA. Pentru
reglementarea relatiilor contractuale intre ADI si SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA va fi
semnat ulterior un protocol de colaborare.”
Avand in vedere ca pana la aceasta data ADI-Parteneriatul pentru managementul
deseurilor Prahova nu a semnat un protocol de colaborare cu SC Vitalia Servicii pentru
Mediu SA si proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” nu
este finalizat, se propune, ca o solutie tranzitorie pana la finalizarea implementarii
proiectului, incheierea Actului aditional nr. 4 la Protocolul din 14.11.2000.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl
supun spre aprobare.

PREŞEDINTE,
Mircea COSMA
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Anexa
la Hotărârea nr._____
din_________

ACT ADITIONAL NR. 4
din data de ...............
la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de infiintare a depozitului de deseuri Rampa Ecologica
Boldesti Scaeni si administrare a acesteia
PĂRŢILE:
Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu sediul în Boldeşti-Scăeni, str. Podgoriei nr. 2, judeţul Prahova reprezentat de
domnul Constantin BUCUROIU în calitate de Primar, în calitatea de Delegatar
Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Republicii nr. 2-4, reprezentat de Preşedinte Mircea
COSMA, în calitatea de Beneficiar al Proiectului,
Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Bd. Republicii nr.2-4, reprezentat de domnul Iulian BADESCU in
calitate de Primar
A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova, cu sediul in Ploiesti, Bd.
Republicii nr.2-4, reprezentata de domnul Alexandru Georgescu in calitate de Director Executiv
PE DE O PARTE
ŞI
Societate VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR S.R.L., cu sediul
social în oraşul Boldeşti – Scăeni, str. Poligonului nr. 6, incinta „Depozitului Ecologic pentru Deşeuri
Menajere”, judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/418/2006, CIF RO
18429197, reprezentată prin administrator, Dl. Razvan Trocan, în calitate de Delegat
PE DE ALTĂ PARTE
Denumite în continuare, în mod colectiv, "Părț ile" sau fiecare, individual, "Partea"
AU PRECIZAT ÎN PREALABIL:
1. Între Delegatar şi Delegat există încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităţii de înfiinţare a
depozitului de deşeuri Rampa Ecologică de Deşeuri Boldeşti-Scăeni și administrare a acesteia
(denumit în continuare „Contractul”), conform Actului adiţional nr. 3 la Protocolul din 14.11.2000;
2. Potrivit prevederilor acestui Contract, modificarea şi/sau ajustarea tarifului se face cu aprobarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova” (denumită în continuare „ADI
Prahova”);
3. ADI Prahova a fost înfiinţată în scopul implementării Proiectului „Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în Judeţul Prahova” (denumit în continuare „Proiectul”) ce are în vedere investiţii în
infrastructura serviciului de salubrizare finanţate prin Axa 2 POS Mediu, în scopul îndeplinirii
obligaţiilor de conformare la standardele europene asumate de România în procesul de aderare la
Uniunea Europeană;

4. Potrivit prevederilor contractuale, la data de 15.10.2013 prin cererea nr. 1009, Delegatul a solicitat
din partea ADI Prahova aprobarea modificării tarifului de depozitare la Rampa ecologică de deşeuri
Boldeşti-Scăeni aferente Contractului;
5. Prin răspunsurile sale, nr. 352/22.10.2013, nr. 395/20.12.2013, ADI confirma ca nu poate analiza
cererea de modificare a tarifului formulată de către operatorul rampei pana la data implementării
Proiectului, implementare care este estimată a fi finalizată la sfârşitul anului 2015;
Având în vedere raspunsurile ADI cu privire la cererea de ajustare a tarifului practicat de Delegat şi situaţia
creată,
PĂRŢILE CONVIN URMĂTOARELE:
Art. 1. – Până la data implementării finale a Proiectului, aprobarea modificării şi/sau ajustării tarifului
practicat de Delegat se va face de către Delegatar.
Art. 2. – Procedura de aprobare va fi cea prevăzută la art. 12 din Contract în tot conţinutul articolului prin
ADI se va citi şi înț elege în cazul de faţă ca fiind vorba de Delegatar.
Art. 3. – Începând cu data notificării Delegatului cu privire la implementarea finală a Proiectului, mandatul
prevăzut la articolul 12 din Contract va fi preluat de ADI Prahova.
Încheiat în 5 exemplare originale, astăzi…… 2014, la …., câte unul pentru fiecare semnatar al Protocolului.
Consiliul Județean Prahova
Prin Presedinte,
Dl. Mircea COSMA
Orașul Boldesti-Scaeni
Prin Primar,
Dl. Constantin BUCUROIU
Municipiul Ploiesti
Prin Primar,
Dl. Iulian BADESCU
Societatea Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor SRL
Prin administrator,
Dl. Razvan TROCAN
A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova
Prin Director executiv,
Dl. Alexandru Georgescu

