ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane realizat în cadrul
obiectivului de investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, din cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun
nr.10.225/VII/A/5/23.05.2017, respectiv nr.10.225/IV/A/20/23.05.2017, al Direcţiei Proiecte cu
Finanţare Externă şi Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu, prin care se propune darea în
administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane realizat în cadrul obiectivului de
investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, din cadrul proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 308/23.09.2009 privind
darea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a terenului necesar amplasării staţiei de
compostare a deşeurilor vegetale şi a terenului aferent depozitului municipal neconform din
Ploieşti ce urmează să fie ecologizat, prevăzute în „Planul de Investiţii pe Termen Lung pentru
Perioada 2008-2038 privind Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, în vederea
promovării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova";
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 233/14.12.2010 privind preluarea
în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unor terenuri proprietate publică a localităţilor
Ploieşti, Buşteni, Urlaţi, Gura Vitioarei şi Tinosu;
- Procesul verbal de predare-primire amplasamente privind obiective de investiţie
nr.009182 din 21.05.2010, încheiat între Municipiul Ploiesti şi Consiliul Judetean Prahova pentru
predarea, respectiv preluarea amplasamentelor necesare realizării obiectivelor de investiţie
„Închidere depozit urban neconform de deşeuri Ploieşti” şi „Staţie de compost Ploieşti”;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24.509/17.12.2015, încheiat ca
urmare a finalizării şi recepţionării lucrărilor de închidere a depozitului neconform Ploieşti;
- Procesul-verbal de recepţie finală nr.9.314 / 10.05.2017;
- Obligaţiile de monitorizare stabilite prin Programul de Conformare Închidere Depozit
Deşeuri Urbane Ploieşti, anexă la Avizul de Mediu nr.1 din 11.06.2008, emis de Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Prahova;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.11 / 26.02.2016 privind transmiterea
dreptului de administrare, constituit în favoarea Consiliului Judeţean Prahova, asupra unui imobil –
teren proprietate publică a municipiului Ploieşti, în favoarea unităţii administrativ-teritoriale
titulară a dreptului de proprietate publică;
- Prevederile Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploieşti nr.114 / 29.03.2016 privind
retragerea dreptului de administrare a Consiliului Judeţean Prahova asupra terenului proprietate
publică a Municipiului Ploieşti, teren pe care s-a realizat obiectivul de investiţii „Închidere depozit
de deşeuri neconform din Ploieşti”, situat în tarlaua T13, parcela 194, imobil înscris în Cartea
Funciară nr.131092 a localităţii, cu numărul cadastral 131092;
- Procesul verbal de predare-preluare nr. 6900/7316/07.04.2016, prin care Consiliul
Judeţean Prahova a predat Primăriei Municipiului Ploieşti bunurile mobile si imobile aferente
obiectivului de investiţii „Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, cu excepţia Digului
de protecţie cu gabioane;

- În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b) si lit. c), alin. 3 lit. d), alin. 4 lit. a), art. 97, art.
115 alin. 1 lit. c), alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; art. 18 din Legea nr. 213/1998 a proprietăţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare; art. 10 alin. 6 lit. a din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane realizat
în cadrul obiectivului de investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, din cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”.
Art.2. Se aprobă modelul de Contract de Administrare privind darea în administrarea
Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane realizat în cadrul obiectivului de investiţii “Închidere
depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Valoarea investiţiei dig de gabioane este de 2.911.992,07 lei (inclusiv TVA).
Art.4. Predarea, respectiv preluarea digului de gabioane se vor realiza pe bază de proces
verbal de predare-preluare, în termen de 10 zile de la adoptarea de către Consiliul Local al
Municipiului Ploieşti a hotarârii de preluare în administrare a investiţiei dig de gabioane.
Art.5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 31 mai 2017
Nr. 087

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. __________
DIN DATA DE ____________________

Consiliul Judeţean Prahova

Primăria Municipiului Ploieşti

Nr.__________/________________

Nr.__________/________________

CONTRACT DE ADMINISTRARE
– MODEL –
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1. Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Bdul. Republicii, nr.2-4, judeţul Prahova, telefon 0244/514.545, fax 0244/515.816, cod fiscal nr 2842889
având contul nr. RO23TREZ52124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploieşti, reprezentată prin dl.
Preşedinte Toader Bogdan Andrei, în calitate de PROPRIETAR
şi
1.2. Municipiul Ploieşti, prin Primăria Municipiului Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str.
B-dul. Republicii, nr.2-4, judeţul Prahova, telefon 0244/515.982, fax 0244/513.829, reprezentată prin dl.
Primar Dobre Adrian Florin în calitate de ADMINISTRATOR
2. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTLUI
2.1. Constituirea dreptului de administrare asupra bunului aflat în proprietatea Consiliului Judeţean
Prahova, identificat în fişa bunului imobil anexată prezentului contract.
2.2. Bunul – Digul de Gabioane realizat în cadrul obiectivului “Închidere depozit de deşeuri
neconform din Ploieşti”, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Prahova” – se află în administrarea Municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Prahova nr._________/___________________, respectiv Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Ploieşti nr._________/___________________.
2.3. Bunul este transmis în administrare cu destinaţia lucrări de apărare de mal.
2.4. Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de 30 de ani şi îşi produce efectele
începând cu data semnării de către ambele părţi contractante.
3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
3.1. Să predea bunul şi să asigure administratorului folosinţa bunului pe toată durata contractului.
3.2. Să revoce dreptul de administrare în cazul în care administratorul nu-şi respectă obligaţiile
prevăzute în prezentul contract.
3.3. Să verifice dacă administrarea investiţiei este făcută în conformitate cu prevederile prezentului
contract.
3.4. Să-şi exprime acordul/dezacordul, la solicitarea administratorului, asupra necesităţii efectuării
reparaţiilor capitale asupra bunului dat în administrare.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI
4.1. Administratorul are dreptul să i se asigure, de către proprietar, folosinţa bunurilor pe toată
durata contractului.
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4.2. Administratorul are dreptul de a realiza investiţii, precum şi lucrări de intervenţie şi reparaţii
asupra bunului preluat în administrare, altele decât cele realizate de proprietar, numai cu acordul prealabil
al proprietarului şi respectarea prevederilor legale.
4.3. Administratorul se obligă:
a) să preia în administrare bunul identificat în fişa bunului imobil anexată prezentului contract;
b) să asigure administrarea şi conservarea bunului preluat, precum şi paza acestuia ca un bun
proprietar;
c) să asigure avizele / autorizaţiile legate de punerea în funcţiune a lucrărilor realizate;
d) să preia în totalitate atribuţiile prevăzute atât în Planul de apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase, cât şi în Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
în cadrul Depozitului de deşeuri Ploieşti, să nominalizeze echipele de intervenţie şi să adopte măsurile
necesare în conformitate cu prevederile planurilor menţionate anterior;
e) să se îngrijească şi să ofere condiţii de securitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ a
bunului preluat în administrare;
f) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat în administrare;
g) să răspundă de pagubele provocate în urma distrugerii, respectiv degradării totale sau parţiale a
bunului încredinţat în administrare, pagube care s-ar datora culpei sale;
h) şă asigure monitorizarea bunului preluat în administrare în conformitate cu prevederile Avizului
de Mediu la încetarea activității nr.1 din 11.06.2008 și cu prevederile ”Programului de conformare
Închidere Depozit Deșeuri Urbane Ploiești”;
i) să efectueze orice lucrări de modernizare, consolidare şi reparaţii asupra bunului preluat în
administrare, numai cu acordul prealabil al proprietarului;
j) să permită accesul proprietarului la bunul încredinţat în administrare, ori de câte ori acest lucru
este necesar, pentru a verifica bunul încredinţat şi starea acestuia;
k) să achite taxele şi impozitele prevăzute de lege, dacă este cazul;
l) să asigure urmărirea comportării în exploatare a bunului încredinţat în administrare, potrivit legii;
m) în funcţie de legislaţia în vigoare, să ia toate măsurile necesare (inclusiv dotarea cu materialele şi
mijloacele corespunzătoare) pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice
periculoase, pentru întreţinerea adecvată a acestor materiale şi mijloace de apărare operative, dar şi pentru
instruirea personalului în acest sens;
5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
 prin acordul de voinţă, exprimat în scris, al părţilor contractante
 la expirarea termenului prevăzut în contract
6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează
celeilalte părţi daune. Daunele se vor determina în funcţie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat
printr-o expertiză tehnică.
6.2. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea
necorespunzătoare, total sau parţial, a oricărei obligaţii îi revine în baza acestui contract, dacă
neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiei a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este
definită prin lege, cu condiţia notificării în termen de 10 (zece) zile de la producerea evenimentului.
7. LITIGII
7.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
7.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
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8. DISPOZIŢII FINALE
8.1. Fişa bunului imobil anexată prezentului contract face parte integrantă din acesta.
8.2. Modificarea contractului se face în limitele legislaţiei române, cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
8.3. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă; dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi supuse soluţionării instanţelor
de judecată competente.
8.4. Prezentul contract de administrare s-a încheiat astăzi, ________________, în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR,

ADMINISTRATOR,

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

Preşedinte,
BOGDAN ANDREI TOADER

Primar,
ADRIAN FLORIN DOBRE

Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu
Director General,
CORNELIU ADRIAN IONIŢĂ

__________________________________

Direcţia Economică
Director Executiv,
MARIA DOVÎNCĂ

__________________________________

Direcţia Proiecte Cu Finanţare Externă
Director Executiv,
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE

__________________________________

Avizat Serviciul Juridic Contencios

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de
Gabioane realizat în cadrul obiectivului de investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din
Ploieşti”, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Prahova”

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
istoric”, Domeniul major de interventie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, Consiliul Judeţean Prahova a
semnat contractul de finantare nr. 13.9638 / 18.02.2013 pentru proiectul „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor (SMID) în judeţul Prahova", cod SMIS 39601.
Unul dintre obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului mai sus amintit a fost
„Închiderea depozitului de deşeuri neconform din Ploieşti", al cărui proprietar este unitatea
administrativ-teritorială municipiul Ploieşti, conform Carte Funciară nr. 131092.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 308 / 23.09.2009 s-a decis
darea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a terenului aferent depozitului municipal
neconform din Ploieşti, pentru a putea fi ecologizat în cadrul proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova, în conformitate cu măsurile de închidere stabilite prin
Avizul de Mediu nr. 1 din 11.06.2008, emis de Ministerul Mediului şi Gospodăirii Apelor,
Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova.
Prin procesul verbal de predare-primire nr. 009182 din 21.05.2010, Municipiul Ploieşti a
predat, către Consiliul Judeţean Prahova, imobilul – teren în suprafaţă de 31 hectare, în vederea
realizarii lucrărilor de închidere menţionate în Avizul de Mediu anterior amintit, lucrări care s-au
derulat în perioada 04.06.2014 – 04.12.2015, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 24509 find semnat în data de 17.12.2015.
Având în vedere erodarea malului aflat în apropierea râului Teleajen, prin Avizul de Mediu
nr. 1 din 11.06.2008, cât şi prin Avizul de gospodărire a apelor nr.101/19.06.2012, s-a impus şi
realizarea unor lucrări de apărare de mal, care au constat în realizarea unui Dig de protecţie cu
gabioane, fundat pe saltele de gabioane aşezate pe un filtru de geotextil, pe o lungime de circa 750
m şi o înălţime de 6 m. Lucrările de protecţie de mal au fost, la rândul lor, executate şi
recepţionate tot prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24509 / 17.12.2015,
odată cu lucrările de ecologizare a depozitului de deşeuri neconform de la Ploieşti.
Prin Programul de Conformare Închidere Depozit Deşeuri Urbane Ploieşti, anexă la Avizul
de Mediu amintit mai sus, au fost stabilite măsuri / obligaţii de monitorizare după finalizarea
lucrărilor de închidere, măsuri / obligaţii care sunt responsabilitatea Primăriei Municipiului
Ploieşti.
Ca urmare a acestui fapt, Consiliul Judeţean Prahova a adoptat Hotărârea nr.11 /
26.02.2016, prin care s-a aprobat transmiterea dreptului de administrare, din favoarea Consiliului
Judeţean Prahova în favoarea Municipiului Ploieşti, asupra imobilului identificat în CF 131092
Ploieşti, nr. topografic 131092, în suprafaţă de 31 hectare, aparţinând domeniului public al
municipiului Ploieşti.

Pe cale de consecinţă, prin Hotărârea nr.114 / 29.03.2016, Consiliul Local al Municipiului
Ploieşti a aprobat retragerea dreptului de administrare a Consiliului Judeţean Prahova asupra
terenului proprietate publică a Municipiului Ploieşti, teren pe care s-a realizat obiectivul de
investiţii „Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, situat în tarlaua T13 parcela 194,
imobil înscris în Cartea Funciară nr.131092 a localităţii, cu numărul cadastral 131092.
Predarea imobilului din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea
Municipiului Ploieşti (unitatea administrativ-teritorială titulară a dreptului de proprietate publică)
a avut loc în data de 07.04.2016, conform Procesului Verbal nr.6.900 / 7.316 / 07.04.2016. Prin
acest proces-verbal, Consiliul Judeţean Prahova a predat, iar Primăria Municipiului Ploieşti a
preluat bunurile mobile si imobile (cuprinzând lucrările executate prin proiect, precum şi utilajele,
echipamentele tehnologice şi dotările achiziţionate) aferente obiectivului de investiţii „Închidere
depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”.
Zidul de gabioane realizat în cadrul aceluiaşi obiectiv de investiţii nu a făcut însă obiectul
Procesului Verbal nr.6.900 / 7.316 / 07.04.2016, digul de protecţie urmând să fie predat de către
Consiliul Judeţean Prahova, respectiv preluat de Primăria Municipiului Ploieşti la o dată
ulterioară.
Ca urmare a acestui fapt, în momentul de faţă digul de gabioane nu face parte din
patrimoniul Municipiului Ploieşti, ci se află înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean
Prahova.
Ţinând cont de faptul că:
 zidul de gabioane a fost construit pentru protejarea depozitului ecologizat împotriva
eroziunii cauzate de acţiunea râului Teleajen;
 cele două lucrări (zidul de protecţie cu gabioane şi depozitul de deşeuri ecologizat) sunt
părţi componente ale unuia şi aceluiaşi obiectiv de investiţii, şi anume „Închidere depozit de
deşeuri neconform din Ploieşti”
este necesar ca monitorizarea Rampei Teleajen să se facă în concordanţă şi concomitent cu
urmărirea şi monitorizarea digului de gabioane.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem
spre aprobare.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei TOADER

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Proiecte cu Finanţare
Externă

Direcţia Generală
Patrimoniu

Nr._______/VII/A/5/_____________

Nr._______/IV/A/20/_____________

Tehnică

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane
realizat în cadrul obiectivului de investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, din
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova” a fost finanţat în
cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „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”.
În data de 18.02.2013, Consiliul Judeţean Prahova a semnat contractul de finanţare nr. 13.9638,
contract modificat ulterior prin actul adiţional nr. 1 din data de 21.04.2015, respectiv actul adiţional
nr. 2 din 30.12.2015.
În cadrul proiectului au fost realizate mai multe obiective de investiţii printre care şi
„Închiderea depozitului de deşeuri neconform din Ploieşti”.
Lucrările de închidere prevăzute a fi realizate au fost cuprinse în Anexa la Avizul de Mediu nr.
1 din 11.06.2008, emis de Ministerul Mediului Gospodăririi Apelor, Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova.
Întrucât terenul pe care trebuia să se realizeze investiţia se regăsea în domeniul public al
unităţii administrativ-teritoriale municipiul Ploieşti şi pentru ca lucrările de închidere să poată fi
finanţate din fonduri europene nerambursabile, a fost necesar ca dreptul de admnistrare asupra
imobilului respectiv să fie transmis Consiliului Judeţean Prahova, în calitatea sa de beneficiar al
proiectului şi solicitant al finanţării externe.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 308/23.09.2009 s-a aprobat
darea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a terenului aferent depozitului municipal
neconform din Ploieşti. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 233/14.12.2010 s-a aprobat
preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a mai multor terenuri proprietate publică a
unor localităţi din judeţ pentru realizarea de investiţii în cadrul proiectului mai sus amintit, printre
care şi terenul aferent depozitului neconform Ploieşti.
În data de 21.05.2010, conform Procesului-verbal nr. 009182, Primăria Municipiului Ploieşti a
predat iar Consiliul Judeţean Prahova a preluat amplasamentul în suprafaţă de 31 hectare,
reprezentând suprafaţa depozitului neconform de deşeuri urbane, depozit care trebuia ecologizat.
În urma finalizării lucrărilor de închidere a depozitului, lucrări ce au fost recepţionate la data
de 17.12.2015 prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24.509, a rezultat o valoare
investiţiei în sumă de 20.802.572,85 lei (inclusiv TVA), valoare formată din:
 17.890.580,78 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea ecologizării depozitului de deşeuri

şi

 2.911.992,07 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea lucrărilor hidrotehnice de protecţie
împotriva inundaţiilor (Dig de gabioane)
În vederea respectării Programului de conformare, anexă şi parte integrantă a Avizului de
Mediu nr. 1 din 11.06.2008, unităţii administrativ-teritoriale titulare a dreptului de proprietate
publică, respectiv Municipiului Ploieşti, ii revine obligaţia de a asigura, pe cheltuiala proprie,
măsurile de monitorizare stabilite şi asumate prin Programul de Conformare.
De asemenea, unităţii administrativ-terioriale titulară a dreptului de proprietate publică,
respectiv Municipiului Ploieşti, îi revine obligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, paza, protecţia
şi conservarea lucrărilor aferente depozitului neconform Ploieşti, realizate în cadrul proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, finanţat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
Ca urmare a acestui fapt:
 Consiliul Judeţean Prahova a adoptat Hotărârea nr.11 / 26.02.2016, prin care s-a aprobat
transmiterea dreptului de administrare, din favoarea Consiliului Judeţean Prahova în favoarea
Municipiului Ploieşti, asupra imobilului identificat în CF 131092 Ploieşti, nr. topografic 131092, în
suprafaţă de 31 hectare, aparţinând domeniului public al municipiului Ploieşti;
 Prin Hotărârea nr.114 / 29.03.2016, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a aprobat
retragerea dreptului de administrare a Consiliului Judeţean Prahova asupra terenului proprietate
publică a Municipiului Ploieşti, teren pe care s-a realizat obiectivul de investiţii „Închidere depozit
de deşeuri neconform din Ploieşti”.
Predarea imobilului din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea
Municipiului Ploieşti (unitatea administrativ-teritorială titulară a dreptului de proprietate publică) a
avut loc în data de 07.04.2016, conform Procesului Verbal nr.6.900 / 7.316 / 07.04.2016. Prin acest
proces-verbal, Consiliul Judeţean Prahova a predat Primăriei Municipiului Ploieşti bunurile mobile si
imobile aferente obiectivului de investiţii „Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, cu
excepţia Digului de protecţie cu gabioane. Astfel, în momentul de faţă, Rampa ecologizată Teleajen
se află în paza şi monitorizarea proprietarului său de drept, Municipiul Ploieşti.
Având în vedere problemele apărute în perioada de garanţie la salteaua digului de gabioane,
care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în luna octombrie 2016, a suferit
deteriorări pe anumite porţiuni, s-a luat măsura executării unor lucrări de apărare împotriva afuierii
zidului de gabioane existent pe malul râului Teleajen.
Astfel, lucrările de punere în siguranţă a digului, executate de către Antreprenorul care a
construit digul, au fost finalizate în mod corespunzător conform Procesului-verbal de recepţie
calitativă a lucrărilor din data de 07.04.2017 şi Procesului-verbal de constatare şi verificare lucrări
din 07.04.2017.
În acest context, Inginerul, (Asistenţa tehnică de supervizare a lucrărilor) considerând că au
fost soluţionate toate problemele identificate în cazul obiectivului de investiţii „Închidere depozit de
deşeuri neconform din Ploieşti” pe parcursul întregii Perioade de Notificare a Defectelor, a solicitat
Beneficiarului să numească Comisia de Recepţie Finală a Lucrărilor pentru respectivul obiectiv.
Prin urmare, în data 10.05.2017 respectivul obiectiv a fost recepţionat (procesul-verbal de
recepţie finală nr.9.314 / 10.05.2017).
În conformitate cu prevederile Avizului de Mediu nr.1 din 11.06.2008 și ale ”Programului de
conformare Închidere Depozit Deșeuri Urbane Ploiești”, întreaga responsabilitate privind urmărirea
şi monitorizarea lucrărilor realizate în cadrul obiectivului de investiţii anterior amintit îi revine
Municipiului Ploieşti.

Pentru o monitorizare obiectivă, se impune ca cele două lucrări (zidul de protecţie cu gabioane
şi depozitul de deşeuri ecologizat), componente ale unuia şi aceluiaşi obiectiv de investiţii:
„Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, să fie monitorizate împreună.
Pentru digul de gabioane a fost întocmit un contract de administrare prezentat în Anexa la
Hotărârea privind darea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane.
Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele
prezentate mai sus, propunem aprobarea dării în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de
Gabioane realizat în cadrul obiectivului de investiţii “Închidere depozit de deşeuri neconform din
Ploieşti”, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”.

Director Executiv,
Marius ConstantinNICOLAE

Director General,
Corneliu Adrian IONIŢĂ

