ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr.1 la Convenţia aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 67/15.05.2009 referitoare la
participarea Consiliului Judeţean Prahova la plata cheltuielilor lunare
privind paza şi întreţinerea obiectivului de investiţii
„ Rampa Ecologică Băneşti”, cu modificările ulterioare

Având în vedere:
- Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova,
Toader Bogdan Andrei şi Raportul Direcţiei Patrimoniu nr. 4.638/12.03.2015,
prin care se propune modificarea anexei nr. 1 la Convenţia aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 67/15.05.2009 referitoare la
participarea Consiliului Judeţean Prahova la plata cheltuielilor lunare privind
paza şi întreţinerea obiectivului de investiţii „ Rampa Ecologică Băneşti” , cu
modificările ulterioare
- Adresa nr. 19 / 12.02.2015 a S.C. Compania Publică Băneşti S.A.
- Prevederile art.2 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art.25 alin.1,2, 3 din Hotărârea de Guvern nr.349/2005
privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.15 alin. 2, lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1) Se modifică anexa nr.1 la Convenţia aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr. 67/15.05.2009 referitoare la participarea
Consiliului Judeţean Prahova la plata cheltuielilor lunare privind paza şi
întreţinerea obiectivului de investiţii „Rampa Ecologică Băneşti”, cu
modificările ulterioare , conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărăre.

Art.2. Decontările cheltuielilor lunare necesare pazei şi întreţinerii Rampei
ecologice prevăzute la art. 1 se vor face începând cu cheltuielile aferente lunii
martie 2015.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce
prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,
MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti 19 mar 2015
Nr.029
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EXPUNERE DE MOTIVE
Consiliul Judeţean Prahova a încheiat în anul 2000 contractul de asociere nr. 8.946 cu
Consiliul Local al Municipiului Câmpina şi Consiliul Local Băneşti pentru realizarea
obiectivului de investiţie ,,Depozit ecologic zonal pentru deşeuri menajere şi stradale”, cu
locaţie în Băneşti.
Având în vedere că s-a depăşit capacitatea iniţial proiectată de 135.600 mc şi cantitatea
suplimentară aprobată de proiectant, de 15.000 t şi faţă de condiţiile impuse în autorizaţia
integrată de mediu, din data de 31.03.2009 la depozitul ecologic Băneşti încetează
activitatea de depozitare deşeuri.
Închiderea depozitului ecologic Băneşti se va realiza conform prevederilor Hotărârii de
Guvern nr.349/2005 şi ale Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor .
Până la momentul când se va stabili regimul juridic al depozitului ecologic Băneşti şi
implicit titularul investiţiei ce va avea şi sarcina de închidere, este necesar a se asigura în
depozit, de către autorităţile publice partenere în contractul de asociere sus menţionat,
activităţi de pază, întreţinere, monitorizare.
În luna mai 2009, între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local Băneşti şi
Consiliul Local al Municipiului Câmpina a fost semnată o Convenţie prin care cele trei părţi
semnatare s-au obligat să asigure plata cheltuielile lunare cu paza şi întreţinerea rampei,
conform anexei nr.1, organigramei, conform anexei nr.2 şi acoperire cu un strat de pământ
conform anexei nr.3. Cheltuielile lunare cu astfel de activităţi conform convenţiei, sunt
suportate proporţional de către asociaţi- acţionari, în funcţie de valoarea investiţiei făcută de
fiecare dintre aceştia şi vor fi achitate în baza facturilor emise de către S.C. COMPANIA
PUBLICĂ BANEŞTI S.A. Astfel, procentul decontat de Consiliul Judeţean Prahova pentru
fiecare factură emisă de S.C. Compania Publică Băneşti S.A. este de 52,6 % din total.
În acest sens Compania Publică Băneşti a solicitat, prin adresa nr. 19 / 12.02.2015
modificarea anexei nr.1 din Convenţie.
Promovarea proiectului de hotarâre are la bază modificarile legislative în ceea ce
priveste salariul minim brut pe economie, respectiv H.G.R. nr.23/2013, H.G.R.nr.871/2013 si
H.G.R. nr.l.091/2014.Acest aspect nu a fost prevăzut la semnarea Convenţiei din 15.05.2009.
Ultimul act normativ enumerat mai sus stabileşte ca salariul minim brut pe economie,
începând cu 1 ianuarie 2015 sa fie 975 lei/luna, iar incepand cu 1 iulie 2015 acesta sa fie
1.050 lei/luna.
Plafonul de 18.273 lei este stabilit încă din 2010, suma ce nu mai acopera cheltuielile
lunare efectuate cu plata salariilor, societatea comerciala înregistrand pierderi la aceasta
activitate.
Faţă de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREŞEDINTE
BOGDAN ANDREI TOADER
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DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 4.638 / 12.03.2015

RAPORT
Consiliul Judeţean Prahova a încheiat în anul 2000 contractul de asociere nr. 8.946 cu
Consiliul Local al Municipiului Câmpina şi Consiliul Local Băneşti pentru realizarea
obiectivului de investiţie ,,Depozit ecologic zonal pentru deşeuri menajere şi stradale”, cu
locaţie în Băneşti.
Având în vedere că s-a depăşit capacitatea iniţial proiectată de 135.600 mc şi
cantitatea suplimentară aprobată de proiectant, de 15.000 t şi faţă de condiţiile impuse în
autorizaţia integrată de mediu, din data de 31.03.2009, la depozitul ecologic Băneşti
încetează activitatea de depozitare deşeuri.
Închiderea depozitului ecologic Băneşti se va realiza conform prevederilor Hotărârii
de Guvern nr.349/2005 şi ale Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor..
Aceste reglementări precizează că ,,operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea,
supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului, conform autorizaţiei
integrate de mediu” ; perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului şi este de minimum 30 ani”.
Potrivit prevederilor din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile
administraţiei publice care deţin bunuri sunt obligate să asigure paza acestora.
Până la momentul când se va stabili regimul juridic al depozitului ecologic Băneşti şi
implicit titularul investiţiei ce va avea şi sarcina de închidere, este necesar a asigura în
depozit activităţi de întreţinere, pază, monitorizare .
În luna mai 2009, între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local Băneşti şi
Consiliul Local al Municipiului Câmpina a fost semnată o Convenţie prin care cele trei părţi
semnatare s-au obligat să asigure plata cheltuielile lunare cu paza şi întreţinerea rampei,
conform anexei nr.1, organigramei, conform anexei nr.2 şi acoperire cu un strat de pământ
conform anexei nr.3. Cheltuielile lunare cu astfel de activităţi conform anexelor la convenţie,
vor fi suportate proporţional de către asociaţi- acţionari, în funcţie de valoarea investiţiei
făcută de fiecare dintre aceştia şi vor fi achitate în baza facturilor emise de către S.C.
COMPANIA PUBLICĂ BANEŞTI S.A. Astfel, procentul decontat de Consiliul Judeţean
Prahova pentru fiecare factură emisă de S.C. Compania Publică Băneşti S.A. este de 52,6 %
din total.
În acest sens Compania Publică Băneşti a solicitat, prin adresa nr. 19 / 12.02.2015
modificarea anexei nr. 1 din Convenţie.
Promovarea proiectului de hotarâre are la bază modificarile legislative în ceea ce
priveste salariul minim brut pe economie, respectiv H.G.R. nr.23/2013, H.G.R.nr.871/2013 si
H.G.R. nr.l.091/2014.Acest aspect nu a fost prevăzut la semnarea Convenţiei din 15.05.2009.
Ultimul act normativ enumerat mai sus stabileşte ca salariul minim brut pe economie,
începând cu 1 ianuarie 2015 sa fie 975 lei/luna, iar incepand cu 1 iulie 2015 acesta sa fie
1.050 lei/luna.
Plafonul de 18.273 lei este stabilit încă din 2010, suma ce nu mai acopera cheltuielile
lunare efectuate cu plata salariilor, societatea comerciala înregistrand pierderi la aceasta
activitate.

Suma totală maxima aferentă cheltuielilor lunare cu salariile este constituită din:
salariul lunar brut, sporul de vechime, contribuţiile la bugetul de stat, orele de noapte şi orele
datorate schimbului la tura ce implică plata corespunzătoare a zilelor nelucrătoare stabilite
prin lege. Sumele cheltuite cu salariile, vor fi decontate conform statului de plata atasat
în fiecare lună.
Diferenţa măririi plafonului cu salariile urmeaza să fie acoperită de la capitolul de
întreţinerea Rampei Ecologice, astfel suma maxima a cheltuielilor cu întreţinerea Rampei va
rămâne aceeasi.
Această solicitare a fost transmisă şi aprobată de către Consiliul local Câmpina prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 3/ 29.01.2015 şi Consiliul Local Băneşti prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 12 / 29.01.2015, semnatari ai convenţiei menţionate, începând cu
cheltuielile aferente lunii ianuarie 2015.
Având în vedere că se respectă legislaţia în vigoare cu privire la regimul deşeurilor,
avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
Livia Barbălată

Anexă
La Hotărârea nr_________
Din data de_____________
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SITUAŢIA
CHELTUIELILOR LUNARE MAXIME CU INTREŢINEREA RAMPEI
ECOLOGICE BĂNEŞTI

Denumire cheltuieli
Salarii ( 11 salariaţi+2
salariaţi cu ½ normă)
+Contribuţii
Energie electrică
Apă
Telefon
Consumabile papetărie
Consumabile articole
curăţenie
Deplasări
Dezinsecţie dezinfecţie,
deratizare
Clor, tratare ape uzate
Analize
Echipament lucru/
protecţie
Servicii PM,PSI,SSM
Întreţinerea Rampei Eco
Total (lei)

Suma (lei)
cf.conv.iunie
2011
18.237,00

Suma (lei) propusa
din martie 2015

Suma (lei)propusa la
01.07.2015

23.350,00

24.536,00

850,00
550,00
85,00
165,00
250,00

850,00
550,00
85,00
165,00
250,00

850,00
550,00
85,00
165,00
250,00

285,00
4.500,00

285,00
4.500,00

285,00
4.500,00

2.450,00
2.000,00
800,00

2.450,00
2.000,00
800,00

2.450,00
2.000,00
800,00

500,00
16.129,00
46.801,00

500,00
11.016,00
46.801,00

500,00
9.830,00
46.801,00

