
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova,  

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor- Prahova” 

 

 Având în vedere : 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul 

nr.1872/30.01.2015 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene prin care se propune 

aprobarea majorării cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, în calitate de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - 

Prahova”, pentru anul 2015; 

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor-Prahova” nr.3/18.12.2014; 

Solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deşeurilor-Prahova” nr.1825/29.01.2015 privind majorarea cotizaţiei 

anuale a Judeţului Prahova; 

Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor 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. Se aprobă majorarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, în calitate de 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor -Prahova” de la 120.000 lei la 150.000 lei.  

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 72/26.04.2013 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a 

Judeţului Prahova, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor- Prahova”. 

Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

 

CONTRASEMNEAZĂ : 

                        SECRETAR, 
          MIHAIL PAVEL  

Ploieşti, 13 feb 2015 

Nr.016 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova,  

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” 

 

 

Consiliul Judeţean Prahova, in calitate de beneficiar al proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, a semnat Contractul de Finanţare 

nr. 139638 în data de 18 februarie 2013, prin intermediul Programului Operaţional 

Sectorial de Mediu, Axa 2. 

Având în vedere calitatea de lider al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, 

Consiliul Judeţean Prahova are obligaţia asigurării condiţiilor de funcţionare a acesteia.  

Această Asociaţie a fost înfiinţată ca o cerinţă instituţională impusă de Ghidul 

Solicitantului pentru POS Mediu Axa 2 în vederea accesării fondurilor nerambursabile, iar 

Actul Constitutiv şi Statutul s-au aprobat prin Hotărârea nr. 70/26.06.2009 a Consiliului 

Judeţean Prahova. 

Astfel, conform Hotărârii nr.3/18.12.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară, s-a aprobat majorarea cotizaţiei anuale a membrilor Asociaţiei 

de la 0,45 lei/locuitor la 0,50/lei locuitor şi cea a Consiliului Judeţean Prahova de la 

120.000 lei la 150.000 lei. 

Majorarea cotizaţiei se justifică prin intensitatea desfăşurării activităţilor derulate de 

Asociaţie, respectiv demararea procedurilor de delegare a serviciului de salubritate 

conform noului mecanism de colectare selectiva a deseurilor menajere. In acest sens, 

aparatul tehnic al Asociatiei se va implica activ la finalizarea documentatiei de licitatie, 

delegarea serviciului si monitorizarea implementarii conform noului contract. 

Costurile privind salariile personalului angajat, deplasările interne şi externe ale 

acestora, precum şi cheltuielile materiale, respectiv birotică, utilităţi, deplasări şi servicii, 

vor fi asigurate în anul 2015 prin contribuţia Consiliului Judeţean Prahova şi contribuţiile 

localităţilor partenere în proiect. 

Propun alocarea din bugetul propriu al judeţului a sumei de 150.000 lei, reprezentând 

cotizaţia anuală a judeţului Prahova în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova”. 

Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea COSMA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Absorbţie Fonduri Europene 

Nr. 1872/30.01.2015 

 
R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova,  

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” 

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala reprezintă unul din instrumentele structurale 

care finanţează investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu. Conform Master 

Planului Judeţean de Deseuri elaborat pentru judeţul Prahova valoarea investiţiei pentru 

cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deşeurilor 
municipale şi de serviciile de management de calitate corespunzatoare la tarife acceptabile, 

reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi 

valorificate şi înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor, se cifrează 

la cca. 46.000.000 Euro. 

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 cerinţe instituţionale. 

Una din cerinţele instituţionale se referea la existenţa unei Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară care să reunească localităţile implicate în proiectul sus menţionat. 

Astfel, Consiliul Judeţean Prahova în calitate de beneficiar al proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, a semnat Contractul de Finanţare 

nr. 139638 în data de 18 februarie 2013, prin intermediul Programului Operaţional 

Sectorial de Mediu, Axa 2. 

Conform Statutului, unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei au 

obligaţia de a finanţa activitatea acesteia prin contribuţii de la bugetele locale şi cotizaţii.  

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre care 

respectă prevederile Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006, privind finanţele publice locale, prevederile art. 1 alin.2 din Hotărârea 

Guvernului României nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, precum şi prevederile art. 11 din Statutul Asociaţiei. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 

 

 


