
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Prahova, 

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor- Prahova”, pentru anul 2019 
 

 
 

Având în vedere : 

 Referatul de aprobare nr. 22658 /11.10.2019, prezentat de domnul Bogdan-Andrei Toader, 

preşedinte  al  Consiliului  Judeţean  Prahova,  prin  care  se  propune  aprobarea  cotizaţiei 

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

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, pentru anul 2019 şi Raportul nr. 
22660/11.10.2019 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă; 

 Adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  Managementul 

Deşeurilor - Prahova”, nr. 663/08.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
9755/08.05.2019; 

 Adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  Managementul 

Deşeurilor - Prahova”, nr. 820/29.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
11684/31.05.2019; 

 Hotărârea  Adunării  Generale  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” nr. 7/11.04.2019; 

 Prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 90 și art.173 alin. (5) lit. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă cotizația Judeţului Prahova, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor -Prahova”, pentru anul 2019, în 

valoare de 300.000 lei. 

 
Art.2.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica  prezenta  hotărâre 

persoanelor interesate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN - ANDREI TOADER 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

HERMINA - ADI BÎGIU 
 

 
 
 
Ploieşti, 29 octombrie 2019 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Nr. 22658/11.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Prahova, 

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor- Prahova”, pentru anul 2019 

 

 

 

 

 

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, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 2.  

Având în vedere calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, Consiliul Judeţean Prahova are 

obligaţia participării la asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a acesteia.  

Asociaţia 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.  

Modificarea cotizaţiei se justifică prin necesitatea încheierii unui contract cu un prestator de 

servicii de consultanță, care să efectueze revizuirea Regulamentului de Salubritate și a 

contractelor de delegare a serviciilor de colectare, transport  și transfer, în conformitate cu OUG 

nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, și a Legii 

nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, activități pentru plata cărora Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” a solicitat 

sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Prahova 

Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr. 7/11.04.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, a fost 

aprobată suportarea costurilor pentru revizuirea Regulamentului de Salubritate și contractelor de 

delegare a Serviciului, în conformitate cu OUG nr.74/2018 și a Legii nr. 31/2019, prin majorarea 

cotizației Judeţului Prahova aferentă anului 2019, în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, cu suma 

de 50.000 lei, respectiv de la valoarea de 250.000 lei, la 300.000 lei. 

În consecință, propun aprobarea sumei de 300.000 lei, reprezentând cotizaţia pentru anul 

2019 a judeţului Prahova în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

Nr. 22660 /VIII/D/11.10.2019  

 

 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Prahova, 

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor- Prahova”, pentru anul 2019 
 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–

Prahova” a fost înfiinţată ca o cerinţă instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru POS 

Mediu Axa 2, în vederea accesării fondurilor nerambursabile.  

La această dată Asociația a încheiat procedurile de delegare privind atribuirea contractelor 

pentru toate zonele Proiectului Sistem de Mangement Integrat al Deșeurilor Județul Prahova: 

zona 1 – Bușteni, zonele 2 și 6 – Boldești Scăeni și Valea Doftanei, zona 7 - Câmpina și zonele 3- 

4- 5  Drăgănești- Urlați -Vălenii de Munte.  

În conformitate cu prevederile Statutului, unitațile administrativ teritoriale membre ale 

Asociaţiei au obligaţia de a finanţa activitatea acesteia prin contribuţii de la bugetele locale şi 

cotizaţii.  

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, cu modificările și completările 

aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2018 și Legea nr. 31/2019, prevede, la  art. 

17 : 

    ” (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, 

după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:  

…… 

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de 

performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă 

indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de 

reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 

iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic 

«plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: 

    (i) volum; 

    (ii) frecvenţă de colectare; 

    (iii) greutate; 

    (iv) saci de colectare personalizaţi; 

f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 

data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru 

gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât 

cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă 

în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri”. 

 

Pentru a pune în aplicare prevederile legale menționate mai sus, în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –

Prahova” din data de 11 aprilie 2019 s-a discutat despre necesitatea apelării la serviciile unui 



consultant specializat, care să efectueze, pe baza unui contract, revizuirea Regulamentului de 

Salubritate și a contractelor de delegare a Serviciului de Salubrizare. 

De asemenea, din cauza imposibilității bugetului Asociației de a suporta cheltuiala aferentă 

serviciului de consultanță propus a fi contractat, în Adunarea Generală s-a stabilit că vor fi 

întreprinse demersuri privind finanțarea de către Consiliul Judeţean Prahova a acestei activități. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 7/11.04.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară, s-a aprobat suportarea costurilor pentru revizuirea Regulamentului de 

Salubritate și contractelor de delegare a Serviciului, în conformitate cu OUG nr.74/2018 și a 

Legii nr.31/2019, prin majorarea cotizației Judeţului Prahova aferentă anului 2019, în calitate de 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor -Prahova”, cu suma de 50.000 lei, respectiv de la valoarea de 250.000 lei, la 300.000 

lei.  

 

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 


