ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție
publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului
Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toader Bogdan Andrei, vicepreședinte al
Consiliului Județean Prahova, Raportul nr. 19710 / 22.10.2015 al Direcției Absorbție
Fonduri Europene și Raportul Direcției Economice nr. 20240 / 29.10.2015, prin care se
propune aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în
vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Deșeurilor Prahova”;
- Scrisoarea nr. 831 din 07.10.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, înregistrată la Consiliul
Județean Prahova cu nr. 18516 din 07.10.2015;
- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deşeurilor Prahova”;
- Prevederile Documentului de Poziţie aprobat al Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, precum și prevederile
Contractului de Finanţare nr. 139638 din 18.02.2013;
- Hotărârea Guvernului nr. 742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;
- Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilități Publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, art. 10 și art. 32;
În temeiul prevederilor art. 11, art. 91 alin. 4 lit. (a), art. 97 și art. 115 din Legea
nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta Hotărâre:
Art. 1 Se aprobă următoarele documente necesare lansării procedurilor de achiziție
publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului
Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova”:
a) Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de
delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea
facilităților de transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipale, în județul Prahova și
anexa acestuia, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) Documentațiile de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii
activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul județului
Prahova, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
c) Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a
localităților din județul Prahova și anexele acestuia, conform Anexei 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
d) Actul Adițional nr. 1 la Documentul de Poziţie, conform Anexei 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
e) Actul Adițional nr. 3 la Statutul de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, conform Anexei 5, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă durata de 8 ani a Contractelor de Delegare prin concesiune a gestiunii
activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale.
Art. 3 Se acordă mandat special domnului vicepreședinte al Consiliului Județean
Prahova, domnul Bogdan Andrei Toader, să voteze, în numele și pe seama județului
Prahova, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea duratei de 8
ani a Contractelor de Delegare a Serviciului de Salubrizare și pentru aprobarea
documentelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuternicește domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova,
domnul Bogdan Andrei Toader, să semneze, în numele și pe seama județului Prahova,
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova”, următoarele documente:
a) Actul Adițional nr. 1 la Documentul de Poziţie;
b) Actul Adițional nr. 3 la Statutul Asociaţiei.
Art. 5 Se împuternicește domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova,
domnul Bogdan Andrei Toader, să voteze, în numele și pe seama județului Prahova, în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea modificărilor aduse
documentațiilor de atribuire aferente serviciului public de salubrizare, conform
cerințelor apărute pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică.
Art. 6 Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova” să organizeze, în numele și pe seama județului
Prahova, procedurile de achiziție publică în vederea delegării operării stațiilor de
transfer Bușteni și Urlați, conform Documentului de Poziție aprobat.
Art. 7 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel
Ploiești, 27 nov 2015
Nr.146

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării
procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de
Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
Consiliul Judeţean Prahova a semnat 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”, contractul de
finanţare nr. 139638/18.02.2013, pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor (SMID) în județul Prahova”, cod SMIS 39601.
Anexă și parte integrantă a contractului de finanțare este Documentul de Poziție,
care a fost aprobat la nivelul județului Prahova de către toate unitățile administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
managementul deșeurilor în județul Prahova” (ADI), document prin care s-a stabilit, la
momentul demarării proiectului, organizarea serviciului de salubrizare la nivelul
județului Prahova.
Prevederile contractului de finanțare și ale Documentului de Poziție au fost
preluate în cadrul Studiului de Oportunitate, în acest document fiind fundamentate și
stabilite soluțiile optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport,
managementul și operarea facilităților de transfer / tratare / sortare / depozitare a
deșeurilor municipale, în județul Prahova. Acest Studiu de Oportunitate este necesar a fi
aprobat de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor în județul Prahova”.
Serviciile de colectare și transport al deșeurilor de la populație la stația de
transfer / sortare / compost sau direct la depozitul ecologic, se vor atribui în baza unor
proceduri de achiziție publică, care vor fi organizate de către ADI, în numele și pe
seama unităților administrativ-teritoriale membre, astfel:
1) un contract pentru zona de colectare 1 (Bușteni),
2) un contract pentru zonele de colectare 2 (Boldești Scăieni) și 6 (Valea
Doftanei),
3) un contract pentru zonele de colectare 3 (Drăgănești), 4 (Urlați) și 5 (Vălenii
de Munte),
4) un contract pentru zona de colectare 7 (Câmpina).
Pentru ca ADI să poată demara procedurile de achiziție publică în vederea
atribuirii contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare,
transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova, conform celor
de mai sus, documentațiile de atribuire aferente acestora, conținând fișe de date, caiete

de sarcini, modele de contracte, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Prahova, trebuie aprobate de
către unitățile membre ale ADI.
În acest sens, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului
județului Prahova pentru a vota, în cadrul Adunării Generale a ADI, aprobarea
documentelor menționate mai sus, precum și aprobarea duratei de 8 ani a Contractelor
de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a
deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova.
Ținând cont de faptul că, pentru construirea stației de tratare mecano-biologică a
deșeurilor biodegradabile Ploiești, contractul de lucrări CL 3 a fost reziliat, Consiliul
Județean Prahova a întocmit Cererea de Fazare a unei părți a proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în județul Prahova”, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, astfel încât cheltuielile aferente contractului
de lucrări CL 3 să fie în continuare eligibile. În acest context, s-a stabilit ca soluție
temporară, delegarea serviciului de operare doar pentru stația de sortare Boldești
Scăieni, printr-un contract pe o perioadă de tranziție de 2 ani, cu clauză suspensivă de
încheiere a contractului, în momentul finalizării stației de tratare mecano-biologică a
deșeurilor biodegradabile Ploiești.
Aceste modificări temporare ale Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Prahova trebuie să se regăsească în documentele instituționale ale
proiectului fazat, impunându-se astfel modificarea prin act adițional a Documentului de
Poziție, anexă la contractul de finanţare.
De asemenea, având în vedere modificările legislative cuprinse în HG nr. 742 /
2014 referitoare la documentele statutare ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare,
care au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice, pentru conformarea cu
acestea, este necesară modificarea prin act adițional a Statutului ADI.
Pentru aprobarea și semnarea în cadrul Adunării Generale a ADI a celor două
acte adiționale amintite anterior, este necesară împuternicirea reprezentantului județului
Prahova în acest sens.
Conform Documentului de Poziție, Consiliul Județean Prahova, acordă
Asociației Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova” dreptul de administrare a stației de transfer Bușteni,
localizată în zona 1, precum și dreptul de administrare a stației de transfer Urlați,
localizată în zona 4. Ambele obiective de investiții sunt realizate prin proiect,
administrarea lor urmând a fi delegată prin concesiune de către ADI, odată cu colectarea
și transportul deșeurilor municipale din cele 2 zone unde se regăsesc cele 2 stații de
transfer.
Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care
îl supunem spre aprobare.
VICEPREȘEDINTE
Bogdan Andrei TOADER

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI EUROPENE
Nr. 19710 / 22.10.2015

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării
procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de
Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” este
finanțat 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”.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 18.02.2013, fiind modificat
ulterior prin actul adițional nr. 1 din data de 21.04.2015.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitate publică, prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, precum și condiționalitățile impuse de contractul de finanțare și
de Documentul de Poziție aprobat, în vederea atribuirii contractelor de delegare prin
concesiune a servicului de salubrizare la nivelul județului Prahova, este necesară
aprobarea de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor în județul
Prahova” (ADI) a următoarelor documente:
1) Studiul de Oportunitate – document în care, pe baza aranjamentului
insituțional stabilit prin Cererea de Finanțare și Documentul de Poziție, au fost
fundamentate și stabilite soluțiile optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare
și transport, managementul și operarea facilităților de transfer / tratare / sortare /
depozitare a deșeurilor municipale, în județul Prahova. Conform Studiului de
Oportunitate, ADI va atribui 4 contracte de servicii de colectare și transport al deșeurilor
de la populație la stația de transfer / sortare / compost sau direct la depozitul ecologic, și
anume: un contract pentru zona de colectare 1 (Bușteni), un contract pentru zonele de
colectare 2 (Boldești Scăieni) și 6 (Valea Doftanei), un contract pentru zonele de
colectare 3 (Drăgănești), 4 (Urlați) și 5 (Vălenii de Munte) și un contract pentru zona
de colectare 7 (Câmpina).
2) Documentațiile de atribuire, cuprinzând fișe de date, caiete de sarcini, modele
de contracte și toate anexele aferente.
3) Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de
Salubrizare a localităților din județul Prahova

De asemenea, este necesară aprobarea duratei de 8 ani a Contractelor de
Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a
deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova.
Conform statutului ADI, pentru aprobarea duratei contractelor de delegare prin
concesiune și a documentațiilor menționate mai sus, este necesară acordarea unui
mandat special reprezentantului județului Prahova, care, în numele și pe seama
județului, să voteze în Adunarea Generală a ADI în acest sens.
Din cauza faptului că, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor (SMID) în județul Prahova”, contractul de lucrări CL 3 „Construirea stației
de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești” a fost reziliat, pentru
ca cheltuielile aferente acestuia să fie în continuare eligibile, Consiliul Județean Prahova
a transmis solicitarea de fazare a unei părți a proiectului, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Această fazare a proiectului, în sensul de prelungire a duratei de finalizare a
construirii stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, a
impus o modificare temporară a fluxului deșeurilor față de cum a fost stabilit inițial,
precum și necesitatea delegării serviciului de operare doar pentru stația de sortare
Boldești Scăieni, deja finalizată, printr-un contract pe o perioadă de tranziție de 2 ani,
contract ce va avea inclusă o clauză suspensivă de terminare în momentul finalizării
stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești.
Toate aceste modificări cauzate de fazarea unei părți a proiectului trebuie
reflectate în documentele instituționale ale proiectului, aceasta însemnând modificarea
Documentului de Poziție printr-un act adițional.
În plus, având în vedere actualizarea legislației în ceea ce privește asociațiile de
dezvoltare intercomunitară, care au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice,
și anume Hotărârea Guvernului nr. 742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice, pentru conformarea cu prevederile legale în vigoare, este
necesară modificarea prin act adițional a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor în județul Prahova”
(ADI).
În acest context, Consiliul Județean Prahova trebuie să împuternicească
reprezentantul județului Prahova să aprobe și să semneze în cadrul Adunării Generale a
ADI actul adițional la Documentul de Poziție și actul adițional la Statut.
Conform Documentului de Poziție aprobat, pentru cele două stații de transfer
realizate prin proiect, respectiv Stația de transfer Bușteni, localizată în zona 1 și Stația
de transfer Urlați, localizată în zona 4, județul Prahova, în calitatea sa de proprietar al
celor două obiective de investiții, prin Consiliul Județean Prahova, acordă Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
dreptul de administrare a acestora. ADI va delega administrarea acestora, odată cu
colectarea și transportul deșeurilor municipale din zona 1, respectiv zona 3, 4 și 5.
Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare,
respectiv Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de
Utilități Publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea

Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutuluicadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice, precum și prevederile cntractului de finanțare nr. 139638 din
18.02.2013.

Director Executiv,
Marius NICOLAE
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării
procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de
Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Referitor la obiectivele de investiții realizate prin proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județl Prahova”, respectiv Stația de transfer
Bușteni și Stația de transfer Urlați, care vor fi în proprietatea județului Prahova, la
momentul finalizării procedurilor de achiziție publică și semnării contractelor de
concesiune pentru operarea acestora, Direcția Economică, conform prevederilor legale
în vigoare, va fundamenta bugetul de venituri și cheltuieli al județului, prin includerea
ca sursă de venituri, a redevențelor din concesiune.

Director Executiv,
Maria DOVÎNCĂ

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr 1
La HCJ nr......./.........

STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime
de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și
transport, managementul și operarea facilităților de
transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipale,
în județul Prahova

Asistenţă Tehnică de Management
pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi
implementarea „Sistemului de management integrat
al deşeurilor în judeţul PRAHOVA”
AUTORITATE CONTRACTANTĂ:
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Contract de servicii nr. 10523/3693 din 25.06.2014
”Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul PRAHOVA”

Titlul contractului:
Numărul Proiectului:

”Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în
gestionarea și implementarea ”Sistemului de management integrat
al deșeurilor în județul PRAHOVA”
10523/3693/ 25.06.2014

Autoritatea Contractantă:

Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova

Titlul Raportului:

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea
soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de
colectare și transport, managementul și operarea facilităților
de transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipal, în
județul Prahova
SC Ramboll South East Europe SRL
str. Turturelelor, Nr. 11A, Corp C, Etaj 8, Sector 3, Bucureşti 030881
Telefon/fax +40 (0)21 314 83 14/ +40 21 314 31 75

Consultant lider:
Adresa:
Parteneri:

SC Kappa Architects & Engineers SRL – SC TPF PLANEGE
Consultores de Engenharia e Gestao SA - SPRL Boștină & Asociații

Buget:
Data de începere a
proiectului:
Sfârşitul perioadei de
execuţie:

3.458.220,50 Ron (exclusiv TVA)
1 Iulie 2014

Liderul echipei:

Elena Diana Dumitru (înainte de 25.09.2014) / Dan DIMA (dupa
25.09.2014) – cf. Act aditional nr. 2/25.09.2014
Silvia Constantinescu

Manager de proiect
(din
partea Beneficiarului):
Perioada acoperita:

28 Februarie 2016 (cf. Act aditional nr. 2/25.09.2014)

[01.07.2014 – 31.12.2014]

Versiunea

02-FINALA

Data

2015/01/27

Elaborat de

Expert Mediu – Raluca Grigoraș, Expert financiar – Mihai Constantin, Dan
Dima – Lider de echipă, Expert juridic – Luminița Toderașcu, Expert achiziții
publice - Laura Smaranda

Verificat de

Director Proiect – Laura Smaranda

Aprobat de

Manager de Proiect – Dan Dima

Descriere

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a
gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de
transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipal, în județul Prahova
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Contract de servicii nr. 10523/3693 din 25.06.2014
”Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul PRAHOVA”
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1.

ABREVIERI
AA
AC
ACP
ADI
AM POS Mediu
ANPM
ANRSC

Autoritate de Audit
Autoritatea Contractantă, reprezentata de Consiliul Judetean Prahova
Autoritatea de Certificare şi Plată
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Autoritatea de Management a POS Mediu
Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie
Comunala

AP
APM
AT
CE
CED
CJ
CL
CIP
CM
CS

Aplicatie de Plata
Agenţia Locală de Protecţie a Mediului
Asistenta Tehnica
Comisia Europeană
Catalogul Europeana al Deşeurilor
Consiliu Judeţean
Consiliul Local
Certificat Interimar de Plata
Comitet de Monitorizare
Caiet de Sarcini

DA

Documentatie de Atribuire

DAB

Comisia de Arbitrare a Disputelor

DI

Data de Incepere

EIM

Evaluarea Impactului asupra Mediului

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

FIDIC
HC
HG

Federatia Internationala a Inginerilor-Consultanti
Home-Composter
Hotărâre de Guvern

MMSC
MFE
OUG

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Ministerul Fondurilor Europene
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

OI
OM
POS
PND
PT
SMM
SAC
SMID
SMIS
SS
ST
TMB
UE
UIP

Organism Intermediar
Ordin de Ministru
Program Operaţional Sectorial
Perioada de Notificare a Defectelor
Proiect Tehnic
Sistem de Management de Mediu
Sistem de Asigurare a Calităţii
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
Sistem Unic de Management al Informaţiei
Stație de Sortare
Stație de Transfer
Stație de Tratare Mecano-Biologică
Uniunea Europeană
Unitatea de Implementare a Proiectului
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2.

INTRODUCERE
Prezentul document reprezinta Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și
stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și
transport, managementul și operarea facilităților de transfer/tratare/depozitare
a deșeurilor municipal, în județul Prahova intocmit in cadrul contractului de servicii
nr. 10523/369/25.06.2014 - Asistență tehnică de management pentru acordarea de
sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de management integrat al deșeurilor
în județul PRAHOVA”.
Contractul de de asistenta tehnica a fost atribuit Asocierii SC Ramboll South East Europe
SRL (lider) - SC Kappa Architects & Engineers SRL – SC TPF PLANEGE Consultores de
Engenharia e Gestao SA - SPRL Boștină & Asociații (parteneri), în urma unei proceduri de
achiziție publică prin licitaţie deschisă, desfăşurată on-line. Contractul are o valoare de
3.458.220,50 lei (exclusiv T.V.A.) si se va derula pe o perioada de 20 de luni, in
conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 2/25.09.2014, de la data emiterii
Ordinului de incepere a contractului, respectiv 01.07.2014.
Acest Studiu de oportunitate a fost intocmit in conformitate cu prevederile punctului 7.1.2
„Rapoarte speciale” din cadrul caietului de sarcini, parte integranta a contractului de
asistenta tehnica nr. 10523/3693/25.06.2014, de catre echipa care a fost implicata in
derularea Activitatii 2 – Asistență Tehnică în derularea procedurilor de achiziție
publică, sub indrumarea Liderului de Echipă. Echipa de experti doreste sa
multumeasca Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Consiliului Judetean
Prahova pentru cooperarea si sprijinul acordat pe intreaga perioada de derulare a acestei
activitati.
Studiul de oportunitate actualizeaza abordarea prezentata de catre Consultantul initial
(Romair Consulting) care a pregatit Aplicatia de Finantare si documentele suport si are la
baza urmatoarele:



informatiile privind organizarea sistemului actual de salubrizare din judetul Prahova;



informatiile privind noul Sistem Integrat de Management al deseurilor propus in
judetul Prahova prin Aplicatia de Finantare si documentele suport (SF, ACB, plan de
achiziti, raport institutional, EIA, etc);



analiza institutionala elaborata in cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al
Deseurilor;



aspecte identificate de catre Consultant in perioada de analiză, care pot conduce la
dificultati in implementarea proiectului.

2.1 Obiectivele Proiectului
Scopul Proiectului constă în implementarea unui sistem modern de gestionare a
deșeurilor, dimensionat după cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele
naționale și europene vor fi îndeplinite.
Proiectul are ca țintă realizarea următoarelor obiective:



Să asigure conformitatea cu legislația UE și cu legislaţia românească privind
depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei stații de tratare mecano biologică (STMB) a deșeurilor (Ploiești) și prin achiziționarea de compostoare
individuale pentru o parte din populația rurală a județului, precum și prin
implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;
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Să asigure conformitatea cu legislația UE și cu legislaţia românească privind
colectarea deșeurilor din ambalaje, prin construirea unei stații de sortare a deșeurilor
(Boldești-Scăieni), precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a
acestora;



Reducerea costurilor de transport a deșeurilor prin construirea a două stații de
transfer (Urlați și Bușteni) și achiziția echipametelor și utilajelor necesare pentru
transfer;



Realizarea unei depozitări a deșeurilor eficientă din punct de vedere ecologic;



Să minimizeze impactul depozitelor urbane asupra mediului, prin închiderea și
reabilitarea depozitelor urbane existente în județul Prahova (depozitul neconform
Ploiești).

Implementarea Proiectului presupune atribuirea și derularea următoarelor contracte de
prestări servicii, execuție lucrări și furnizare bunuri:



Contract de servicii 1: Asistență tehnică de management pentru acordarea de
sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de management integrat al
deșeurilor în județul Prahova (denumit in continuare Contract sau CS1);



Contract de servicii 2: Asistență tehnică privind Supervizarea contractelor aferente
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova (denumit in
continuare CS2);



Contract de servicii 3: Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata
execuției proiectelor aferente SMID din județul Prahova (denumit in continuare CS3);



Contract de servicii 4: Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor aferente
SMID din județul Prahova (denumit in continuare CS4);



Contract de servicii 5: Servicii de audit financiar al proiectului privind Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Prahova (denumit in continuare CS5);



Contract de lucrări 1: Închiderea depozitului de deșeuri neconform din Ploiești și
construirea stațiilor de transfer a deșeurilor aferente SMID în judetul Prahova
(denumit in continuare CL1);



Contract de lucrări 2: Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile BoldeștiScăieni, aferentă SMID în județul Prahova (denumit in continuare CL2);



Contract de lucrări 3: Construirea stației de tratare mecano - biologică a deșeurilor
biodegradabile Ploiești, aferente SMID în județul Prahova (denumit in continuare
CL3);



Contract de furnizare bunuri: Achiziții de echipamente pentru colectarea deșeurilor
din județul Prahova (denumit in continuare CF1).

2.2 Obiectivele si rezultatele scontate ale Contractului
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura implementarea cu succes a
Proiectului, precum și de a realiza informarea locuitorilor din Județul Prahova, asigurând
în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind
execuția lucrărilor și protecția mediului.
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Prezentul contract are ca scop acordarea de către Prestator de sprijin managerial Unității
de Implementare a Proiectului (UIP) pentru implementarea efectivă a Proiectului,
organizarea și realizarea comunicării, informării și publicității Proiectului.
Obiectivele specifice contractului sunt următoarele:



Acordarea de sprijin calificat și eficient UIP în managementul Proiectului pentru
implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de
Finanțare;



Acordarea de asistență tehnică în lansarea și desfășurarea procedurilor de achiziție
publică pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor și de operare a
investițiilor propuse în cadrul Proiectului;



Întărirea capacității instituționale și administrative a Beneficiarului;



Asigurarea unei bune vizibilități a Proiectului ”Sistem de management integrat a
deșeurilor în județul Prahova”, finanțat prin POS Mediu, obținerea unui bun nivel de
conștientizare a publicului cu privire la rigorile și avantajele acestui sistem;



Promovarea sprijinului UE pentru realizarea Proiectului.

Implementarea cu succes a contractului trebuie să conducă la obținerea următoarelor
rezultate:


Documentațiile de atribuire, pentru contractele de delegare a serviciului de salubritate
și pentru contractele de operare a obiectivelor nou construite, elaborate și aprobate;



Suportul în contractarea serviciilor de colectare și a serviciului de operare a
investițiilor propuse în cadrul Proiectului;



Manual de proceduri al UIP, elaborat;



Verificarea rapoartelor/cererilor de rambursare conform Contractului de Finanțare,
realizate;



Verificarea rapoartelor/ cererilor de plată emise de contractori / prestatori, realizată;



Instruirea personalului UIP, efectuată;



Sistemul de arhivare și monitorizare a documentelor, elaborat și implementat;



Planul de Management de mediu, elaborat;



Asistența tehnică punctuală în managementul deșeurilor acordată și sprijin în
activitatea de zi cu zi a UIP, asigurat;



Planul de promovare implementat, Strategia de informare și conștientizare publică
elaborată;



O campanie eficientă de informare și conștientizare publică privind Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, implementată;



O campanie eficientă specifică de informare privind compostarea deșeurilor, în mediul
rural al județului Prahova, implementată;



Public informat în legătură cu gestionarea deșeurilor conform strategiei de informare
și conștientizare;
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Pagina web privind SMID în județul Prahova, realizată;



Măsurile de publicitate și informare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală
și condițiile Contractului de Finanțare, realizate.
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2.3 Activitatile din cadrul contractului
Conform prevederilor Caietului de sarcini si a ofertei tehnice a Consultantului,
implementarea Contractului va presupune realizarea urmatoarelor activitati si
subactivitati:
A0

Activitatea 0 - Managementul contractului

A1

Activitatea 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ
Prahova

A1.1

Intocmirea si revizuirea Manualului de Proceduri pentru urmarirea implementarii
Proiectului

A.1.2

Managementul contractelor cuprinse in Proiect

A.1.3.

Monitorizarea indeplinirii conditiilor asumate prin Decizia / Contractul de finantare

A2

Activitatea 2 – Asistenta tehnica in derularea procedurilor de achizitie publica

A.2.1

Elaborarea documentatiilor de atribuire inclusiv asistenta pe parcursul perioadei de
depunere a ofertelor

A.2.2

Asistenta tehnica in evaluarea ofertelor si contractarea serviciilor

A.3

Activitatea 3 - Intarirea capacitatii institutionale a Autoritatii Contractante

A.3.1

Asistenta specifica

A.3.2

Instruirea personalului UIP/ Autoritatii Contractante

A.4

Activitatea 4 - Activitati specifice pentru realizarea comunicarii, informarii si
publicitatii Proiectului

A4.1

Elaborarea Strategii de comunicare, informare si asigurare a publicitatii proiectului

A4.2

Cerinte de publicitate minime

A4.3

Derularea campaniilor de comunicare și informare a beneficiarilor finali
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3.

ASPECTE GENERALE

3.1 Context
Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă
România, cu impact semnificativ asupra mediului si sanatatii populatiei. Aspectele vizate
se referă in principal la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare
a deseurilor.
Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deseurilor moştenite din trecut, utilizate
în prezent în România, au condus la neconformarea unui numar mare de depozite şi la
depozitarea inadecvată a unor cantităţi considerabile de deşeuri care sunt generate atat
de populatie, cat si de institutii si agenti economici.
Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidentiaza importanta unei abordări
integrate în gestionarea deseurilor, care include constructia facilitatilor de eliminare a
deseurilor împreună cu masuri de prevenire a producerii deseurilor şi reciclare, conforme
cu ierarhia principiilor: prevenirea productiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia,
recuperarea si valorificarea deseurilor prin reciclare, refolosire şi depozitarea finala sigura
a deseurilor, acolo unde nu exista posibilitatea recuperarii.
Armonizarea politicilor nationale privind protectia mediului si managementul deseurilor cu
legislatia si practicile europene din acest domeniu implica nu numai o noua abordare a
problematicii deseurilor, ci si realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile si adecvate,
cu ajutorul careia sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul
de Aderare si totodata, conformarea cu cerintele Acquis-ului comunitar.
Motivatii de ordin tehnico-organizatorice
In scopul diminuării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sanatatii umane date
de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor din momentul de fata si al
conformarii cu legislatia UE si din Romania in domeniu, Sistemul de Management Integrat
al Deseurilor (SMID) va trebui sa faca dovada unor performante calitative si cantitative
superioare actualului sistem de salubrizare.
Serviciile de salubrizare fiind supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes
general, le sunt aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor
exigenţe/cerinţe fundamentale:





universalitate si continuitate;




transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor;





sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;



introducerea unor metode moderne de management;

adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;
accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale
reglementate;

satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător
prevederilor contractuale;

protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;
funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de
rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi
dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu
caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;
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realizarea implementarii strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din
sfera serviciilor de utilităţi publice;



dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu
reglementările specifice în vigoare;



informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;



respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial,
restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol.

Motivatii economico – financiare
Prin Serviciul public de salubrizare se va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat
mat bun pentru perioada de derulare a contractelor de delegare de gestiune si un echilibru
intre riscurile si beneficiile asumate prin contracte.
Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operatori vor reflecta
costul efectiv al prestaţiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.
Prin realizarea de proceduri de licitaţie deschisa, se vor putea selecta operatorii care să
ofere cele mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o
transparenta ridicata a delegării serviciului de salubrizare.
Motivatii privind impactul de mediu
Pe toata perioada derulării contractelor de delegare de gestiune, operatorii vor
implementa cerintele ce se stabilesc prin actele normative emise de autorităţile de mediu
competente, respectând programele de conformare la cerinţele de mediu.
Dotarea cu utilaje noi si performanţele impuse prin intermediul criteriilor de selecție vor
conduce la scaderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui să facă dovada deţinerii
unui număr suficient de astfel de utilaje şi maşini performante, care sa garanteze calitatea
serviciilor prestate.
Criteriile de selecţie vor avea în vedere implementarea unui sistem de management de
mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin
functionarea in conformitate cu legislația in domeniu si angajamentul managementului
pentru protejarea factorilor de mediu la nivelul operatorilor.
Motivatii sociale si institutionale
Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunităţile locale de la
nivelul Judetului Prahova vor beneficia de o îmbunătăţire a calitătii mediului si implicit a
sanatatii populaţiei. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat în
mediul rural şi închiderea depozitului neconform vor conduce la creşterea gradului de
satisfacţie a populaţiei cu privire la prestarea acestor servicii. In cadrul procedurilor de
delegare a serviciilor, se va lua în considerare ca un posibil criteriu de calificare
certificarea operatorilor conform OH SAS 18001 privind sănătatea şi securitatea în muncă.
In conformitate cu cele expuse mai sus si avand in vedere angajamentele asumate prin
Tratatul de Aderare si prevederile legislatiei comunitara in vigoare, proiectul "Sistem de
Management Integrat al Deseurilor în județul Prahova" va face posibila atingerea
urmatoarelor performante:



Rata de colectare a deseurilor municipale va fi de 100% atat in mediul urban, cat si in
mediul rural la nivelul intregului judet Prahova;
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Se va reduce cantitatea de deseuri biodegradadabile depozitate la 35% in 2016 fata
de anul de referinta 1995, prin implementarea unui sistem de colectare separata si
tratare a deseurilor biodegradabile, precum si prin promovarea compostarii individuale
in zona rurala, la nivelul judetului Prahova ;



Se vor colecta selectiv deseurile de ambalaje, asigurandu-se astfel atigerea tintelor
globale la nivelul anului 2015 in ceea ce priveste reciclarea si valorificarea deseurilor
de ambalaje asumate pentru anul 2013 (valorificare 60% si reciclare de 55%, dupa
cum urmeaza Sticla – 60%, Hartie – 60%, Metale – 50%, Plastic – 22,5%, Lemn –
15%).



Inchiderea depozitului neconform Ploiești.

Planul Regional de Management al Deşeurilor, cât şi Planul Judetean de Management al
Deşeurilor Prahova, au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu
toti factorii interesaţi si au identificat şi prioritizat nevoile de investiţii la nivel regional si
local în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.
Documentele programatice mentionate mai sus subliniaza faptul ca autorităţile locale sunt
cele responsabile pentru implementarea acestor angajamente, în conformitate cu strategia
natională pentru serviciile publice, iar conformarea cu politicile de mediu în sectorul de
management al deşeurilor presupune o abordare sistematică, pe termen lung, care să
continue şi după perioada de programare 2007-2013.
Aplicatia de Finantare impreuna cu toate documentele suport privind gestionarea
deseurilor pe termen lung in judetul Prahova, au fost intocmite in baza acestor Planuri,
avand ca scop stabilirea şi prioritizarea nevoilor şi investiţiilor pentru a realiza – cu cele
mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ţinând cont de
nivelul de suportabilitate al populaţiei, cat şi de capacitatea locală de implementare.
Proiectul are în vedere implementarea unui management integrat al deşeurilor solide
menajere in ariile urbane şi rurale ale judetului Prahova, constând din colectarea,
sortarea, transportul/ transferul, eliminarea în depozit conform a deseurilor, precum si
închiderea şi reabilitarea depozitului municipal neconform.
La identificarea masurilor de imbunatatire a sistemului de salubrizare in Judet s-a avut in
vedere si faptul ca fiecare grup interesat in realizarea activitatii are diverse nevoi, dupa
cum urmeaza:
A.

Autoritatile Publice Locale au ca obiective/nevoi:



imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei
serviciilor publice de salubrizare;



cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piata,
realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile
pentru comunitatea locală;




dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului inconjurator;

B.



C.



organizarea serviciilor publice de salubrizare, astfel incat să satisfaca nevoile
populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici.
Utilizatorii serviciilor de salubrizare au ca obiective/nevoi:
sa beneficieze de servicii de calitate si sa locuiasca intr-o localitate/ judet curat;
sa nu fie nevoiti sa respire aer infestat datorita depozitarilor clandestine/ilegale de
deseuri si/ sau evacuarii necorespunzatoare a deseurilor.
Prestatorii de Servicii de Salubrizare au ca obiective/nevoi:
prestarea serviciilor in conditii de calitate, cu respectarea prevederilor legale;
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asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare si realizarea unui profit corelat cu
calitatea si cantitatea serviciului prestat.
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4.

SCOPUL SI OBIECTUL STUDIULUI DE
OPORTUNITATE
O componenta importanta a Proiectului o reprezinta atribuirea contractelor de operare a
serviciilor de colectare, transport/ transfer, sortare, tratare mecano-biologica a deseurilor,
care, potrivit contractului de finantare, trebuie facuta in conformitate cu legislatia
nationala in vigoare la data atribuirii, cu asigurarea respectarii principiilor acesteia si
tinand cont de conditiile prevazute in Aplicatia de Finantare.
Totodata Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata (Legea
101/2006) prevede la art. 2 alin. (12) ca ”Proiectele finanţate din fonduri europene
nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de
finanţare”.
Conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, procedura de atribuire şi regimul juridic
al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele
stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Totodata, Legea nr. 51/2006 defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca
totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor
de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale, printre care se află şi
serviciul de salubrizare a localităţilor. Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt/vor fi
înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul şi
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate
publica si HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii din OUG nr. 34/2006, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice,
respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciului de salubritate, se poate face doar pe baza unor analize tehnico-economice şi de
eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.
In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, ”autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura
elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea
gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat,
un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare
a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii”.
Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate il reprezinta fundamentarea necesitatii si
oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de colectare-transport-depozitare
deseuri solide municipale pe teritoriul judetului Prahova, avand la baza cadrul de
implementare a SMID, respectiv Aplicatia de Finantare si documentele suport care au stat
la baza aprobarii Contractului de Finantare nr. 139638/18.02.2013.
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5.

CADRUL LEGAL CARE A STAT LA BAZA ELABORĂRII
STUDIULUI DE OPORTUNITATE
La pregatirea studiului de oportunitate s-au avut in vedere prevederile legislației
europeane si nationale care reglementeaza protectia mediului si managementul deseurilor,
precum si cele referitoare la organizarea si prestarea serviciilor comunitare de utilitate
publica.

5.1 Cadrul legal privind protectia mediului si managementul
deseurilor
Principiile Uniunii Europene privind gestionarea deseurilor
Înțelegerea rolurile instituționale și aplicarea prevederilor legale in vigoare în toate fazele
proiectului vor fi esențiale în derularea contractului si implementarea cu succes a acestuia.
Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu a introdus conceptul de strategii
tematice, documente care au fost elaborate de către Comisia Europeană. Strategia
tematică este un instrument modern al politicii de mediu, oferind o abordare integrată a
problematicii analizate (evaluând efectul şi consecinţele deciziilor politice asupra diferitelor
domenii).
Au fost dezvoltate strategii tematice pentru următoarele domenii: aer, prevenirea şi
reciclarea deşeurilor, mediul marin, sol, pesticide, resurse naturale şi mediul urban.
Cele două premise pe care se bazează Strategia tematică privind prevenirea şi
reciclarea deşeurilor sunt:



Politica în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se concentreze pe
reducerea impactului determinat de utilizarea resurselor naturale. Conform
strategiei tematice privind utilizarea resurselor, problema cea mai importantă nu este
lipsa acestora, cât impactul asupra mediului generat de utilizarea lor.



La realizarea politicii în domeniul deşeurilor este recomandată aplicarea
instrumentului analiza ciclului de viaţă. Astfel, se are în vedere impactul care
poate apărea pe parcursul întregului ciclu de viaţă al unui produs/serviciu, din
momentul extragerii resurselor pentru producerea acestuia până în momentul când
acesta devine deşeu.
Acţiunile propuse în cadrul strategiei sunt:
simplificarea legislaţiei existente de gestionare a deşeurilor;
utilizarea „analizei ciclului de viaţă” în realizarea politicilor din domeniu;
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe;
prevenirea producerii deşeurilor;
reciclarea la scară mai largă a deşeurilor produse.
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Figura 1: Principii privind gestionarea deseurilor in politica UE

In acest context, se vor avea in vedere principiile Politicii Uniunii Europene în
domeniul gestionării deşeurilor, şi anume:
Conceptul de Management Integrat al Deseurilor include urmatoarea ierarhie:
Evitarea formarii deseurilor  Valorificarea  Eliminarea
Obiectivele actuale de management al deşeurilor au fost extinse prin intoducerea
conceptelor de evitare a formarii deseurilor si valorificarea acestora.

Figura 2: Cerinte UE privind eliminarea deseurilor
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Cerința 1: reducerea generarii deșeurilor municipale și organizarea gestionarii
deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor
Ca o prima etapa in ierarhia unui management integrat al
deseurilor este Reducerea sau Evitarea Formarii Deseurilor,
pentru ca este metoda care poate reduce costurile si consumul de
resurse, poate preveni poluarea si creste eficienta sistemului.
Programele de evitare a formarii deseurilor au ca obiective
principale: indepartarea substantelor toxice (pentru a nu ajunge in
mediu) si a poluari datorate lor, precum si reducerea cantitatii de
deseuri generate.
Singura modalitate pentru statele membre să se conformeze cu
cerinta de mai sus este de a armoniza legislatia nationala cu aquisul comunitar din domeniul gestionarii deșeurilor.
Directiva-cadru privind Deseurile impune statelor membre obligația de a dezvolta
programe de prevenire a producerii deșeurilor până la data de 12 Decembrie 2013
Mai mult, până în anul 2015, statele membre sunt obligate să introduca sisteme de
colectare selectivă pentru minimum 4 fractii: hârtie, metal, plastic și sticlă.
Cerința 2: reducea cantitatii de deseuri biodegradabile in depozitele de deseuri
A doua cerință majoră a UE este introdusă prin intermediul Directivei privind Depozitarea
deșeurilor. Statele membre au obligatia de a reduce cantitatea de deseuri biodegradabile
evacuate in depozitele de deseuri, astfel:





la 75% pana la 16 Iulie 2006,
la 50% pana la 16 Iulie 2009,
la 35% pana la 16 Iulie2016,
fata de cantitatea totala a deseurilor produsa in 1995.

Statele membre pot obtine o perioada de tranzitie de 4 ani (pana in
2010, 2013 si respective 2020). Romania beneficiaza de aceasta
derogare cu exceptia anului 2020.
Cerința 3: atingerea obiectivelor de recuperare și reciclare a deșeurilor de
ambalaje
Directiva privind ambalajele introduce tinte pentru recuperare și
reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Incepand cu anul
2008 (sau mai târziu, în cazul în care s-a acordat o derogare), statele
membre au urmatoarele obligatii:



sa valorifice minimum 60% din deseurile de ambalaje,



sa recicleze intre 55% si 80% din deseurile de ambalaje.

Pentru diferitele tipuri de deseuri de ambalaje, tintele sunt
urmatoarele: sticla  60%; hartie  60%; metal  50%, plastic 
22.5% si lemn  15%.
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Pentru eliminarea deseurilor nevalorificabile se aplica depozitarea.
Noile depozite de deseuri sunt moderne, mult mai sigure din punct de vedere tehnic si
administrativ, fiind prevazute cu din ce in ce mai multe sisteme de control si monitorizare
a poluarii factorilor de mediu. Noile concepte de operare/exploatare a depozitelor de
deseuri ridica din ce in ce mai putine probleme pentru sanatatea populatiei si pentru
mediu. Deasemenea, multe din depozitele de deseuri utilizeaza tehnologii avansate de
recuperare a biogazului in vederea obtinerii de energie. Aplicarea acestor principii
presupune schimbarea strategiilor actuale pentru gestionarea deseurilor, conform carora
eliminarea deseurilor in depozitele de deseuri este modalitatea preferata (baza piramidei)
si minimizarea producerii de deseuri este optiunea cel mai putin folosita.

Figura 3: Ierarhia în managementul integrat al deşeurilor

Planurile de management al deseurilor trebuie sa fie instrumente cheie in
dezvoltarea durabila a gestionarii deseurilor
In conformitate cu articolul 7 din Directiva Cadru a UE (nr. 2008/98/EC) privind
deseurile este obligatorie elaborarea planurilor de management al deseurilor la
nivel local, regional si national. Necesitatea elaborarii lor rezulta si din aceea ca o data
ce standardele cresc, problemele devin din ce in ce mai complexe si solicita solutii
diferentiate.
Autoritatile locale sunt responsabile pentru gestionarea corecta a deseurilor
menajere
Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor menajere apartine administratiilor publice
locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare catre un agent
economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea selectiva, transportul, valorificarea,
neutralizarea si eliminarea finala a acestor deseuri. Indiferent de modalitatea de
gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se
desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin
hotarare a consiliului local sau a asociatiei de dezvoltare comunitara (Legea 101/2006,
privind serviciul de salubrizare al localitatilor).
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Consiliile locale elaboreaza si aproba strategiile locale cu privire la dezvoltarea si
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, tinand seama de
prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si
protectia mediului, precum si de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatilor
administrativ-teritoriale.
In conformitate cu Planul National de Gestionare a Deseurilor si cu Planurile Regionale de
Gestionare a Deseurilor, autoritatile locale trebuie sa deruleze Programe de
investitii care sa includa etape de implementare a unui sistem de management
integrat: Prevenire, Colectare si Colectare Selectiva, Valorificare si Reciclare, Tratare si
Eliminare, in paralel cu inchiderea depozitelor de deseuri neconforme.

Figura 4: Inversarea ierarhiei actuale a gestionarii deseurilor in favoarea
reciclarii, compostarii si recuperarii de energie fata de depozitarea
deseurilor
Cerintele tehnice pentru amplasamentele si exploatarea
domeniul gestionarii deseurilor devin din ce in ce mai stricte

instalatiilor

din

Legislația europeană a impus o nouă abordare a problemei deșeurilor, pornind de la
necesitatea de a salva resursele naturale, pentru a reduce costurile de administrare și de a
găsi soluții eficiente pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Prin urmare,
noile cerințe tehnice pentru locațiile și funcționare a instalațiilor specifice de
gestionare a deșeurilor au devenit mai stricte. Depozitelor de deșeuri trebuie să fie
dotate cu sisteme de etanșare, a levigatului si sisteme de colectare a biogazului, sistem de
monitorizare, etc noilor acte normative privind deșeurile instalații de co-procesare si
incinerare necesită utilizarea de tehnologii avansate, în scopul de a reduce emisiile,
precum și o management special pentru evacuare cenușă. Standardele de securitate și
sănătate la locul de muncă umane au devenit mai complexe și restrictive pentru instalațiile
de reciclare și de compostare.
Educarea si implicarea publicului sunt cruciale intr-un sistem integrat de
gestiune a deseurilor
Deseurile municipale reprezinta o problema rezolvabila tehnic numai dupa ce societatea isi
va asuma rolul important in separarea, reutilizarea, reciclarea, valorificare energetica si
compostarea acestora, iar industria va acorda atentia corespunzatoare proiectarii, astfel
incat produsele sa poata fi cu preponderenta reutilizate,
reciclate sau valorificate.
In paralel, este necesara derularea proiectelor de
constientizare a populatiei, avand in vedere faptul ca,
pentru realizarea sistemelor eficiente de gestionare integrata
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a deseurilor nu este suficienta doar dezvoltarea infrastructurii, ci si implicarea populatiei. A
contribui la conservarea si refolosirea resurselor existente este mai mult decat dovada
unei bune politici civice, este exact ceea ce trebuie sa faca fiecare cetatean in vederea
protejarii mediului in care traim.
Reducerea volumului de deseuri depozitate si protejarea resurselor naturale presupun
implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor, reciclarea si valorificarea
deseurilor cu continut util. Fiecare cetatean trebuie sa constientizeze faptul ca, daca nu
actioneaza in directia colectarii selective a unor deseuri care se genereaza zilnic (ambalaje
de hartie si carton, recipiente din plastic, sticla sau metal, deseuri electrice si electronice si
baterii) si le arunca amestecat in pubele sau containere, acest lucru se va reflecta, foarte
curand, nu doar in gradul ridicat de poluare care afecteaza sanatatea umana si a mediului,
ci si in pretul pe care trebuie sa-l plateasca pentru produsele noi din acelasi material,
pentru serviciul de salubritate etc.
Politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor
Politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se subscrie
obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deşeurilor şi să
urmărească reducerea consumului de resurse şi aplicarea practică a ierarhiei
deşeurilor.
Principiul acţiunii preventive este unul din cele care stau la baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
care abrogă vechile acte normative referitoare la regimul deşeurilor: OUG nr. 78/2000 și
Legea nr. 426/2001.
Noutăţile introduse prin Legea nr. 211/2011 sunt:
Clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi in gestionarea deşeurilor;
Aplicarea ierarhiei deşeurilor în funcţie de ordinea de priorități în cadrul legislaţiei şi
în vederea prevenirii generării de deşeuri;
Recomandarea utilizării de materiale reciclabile;
Introduce noţiunile de încetare a statutului de deşeu, prevenire şi pregătire pentru
reutilizare;
Introducerea răspunderii extinse a producătorului pentru a consolida reutilizarea,
prevenirea, reciclarea şi alte tipuri de valorificare;
Introducerea abordării de ansamblu care să aibă în vedere întregul ciclu de viața al
produselor şi al materialelor (trasabilitate);
Obligația producătorului de deşeuri de a analiza opţiuni de valorificare înainte de
eliminarea finală;
Colectarea separată şi tratarea adecvată a deşeurilor biodegradabile;
Obligaţia valorificării deşeurilor (colectarea separată a
următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic, sticlă);

măcar

una

dintre

Distincția între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării, colectarea
deşeurilor şi stocarea acestora înaintea tratării lor;
Măsuri de stimulare a creării unor reţele de reutilizare prin folosirea unor instrumente
economice;
Stabilirea programelor de prevenire a generării deşeurilor pe baza indicatorilor
adoptați de către Comisia Europeană;
Cerinţe noi privind elaborarea planurilor regionale şi județene de gestionare a
deșeurilor.
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Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor prevede la art. 59, lit. B obligaţia Consiliului
Judeţean de a:
a) elabora, adopta si revizui planurile județene de gestionare a deșeurilor şi participa
la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
b) coordona activitatea Consiliilor Locale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes județean privind gestionarea deşeurilor;
c) acorda Consiliilor Locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea planurilor
județene şi regionale de gestionare a deșeurilor;
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administrației publice
locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale şi
cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind
gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;
e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze
pentru refacerea şi protecția mediului;
f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor Legii
211/2011.
g) asigură monitorizarea activităților legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală.
Pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România au fost
elaborate:



Strategia Naţională de Gestionare a
Deşeurilor pentru perioada 2003 – 2013
(SNGD) având ca scop crearea cadrului
necesar
pentru
dezvoltarea
şi
implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deşeurilor, eficient din punct de
vedere ecologic şi economic. SNGD a fost
elaborată de catre Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor (in prezent Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice), în
conformitate cu responsabilităţile ce revin
României ca urmare a transpunerii legislaţiei
europene în domeniul gestionării deşeurilor
şi a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 (modificată prin HG
nr. 358/2007) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNDG).
SNGD urmeaza a fi revizuită periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele
de protecţie a mediului.



Planul Naţional de Gestiune a deşeurilor (PNGD) care are ca scop crearea
cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic. PNGD a
fost elaborat pe baza Strategiei Naţionale de Gestiune a Deşeurilor şi a datelor
referitoare la deşeuri, precum şi a necesităţilor identificate în planurile judeţene de
gestionare a deşeurilor elaborate de autorităţile teritoriale de protecţia mediului. PNDG
furnizeaza o analiza detaliata a managementului deseurilor in Romania, masuri de
prevenire si evitare a producerii deseurilor, de reducere a cantitatii acestora, precum
si metode de reciclare si valorificare, sau lista indicatorilor de monitorizare. Acesta
include, de asemenea, actiuni si mijloace adecvate pentru conformarea cu acquis-ul
comunitar de mediu in domeniul gestionarii deseurilor.



Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD) traseaza indeaproape
cerintele acquis-ului de mediu. Obiectivul sau major este implementarea de actiuni,
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proceduri si investitii eficiente din punctul de vedere al costurilor, si incurajeaza
participarea publica, toate ducand la o abordare eficienta din punctul de vedere al
mediului, sustenabila si posibila economic pentru managementul deseurilor. PRGD au
fost elaborate de fiecare Agenţie Regională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu
reprezentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi al autorităţilor administraţiei
publice locale şi judeţene, aceste planuri fiind aprobate prin Ordinul nr.
1364/1499/2006. Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o dată la
5 ani sau ori de câte ori e necesar pe baza raportului de monitorizare anual şi a
Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor,
aprobată prin Ordinul nr. 951/ 06.06.2007.



Planul Judetean de Gestionarea Deseuri a Judetului (PJGD) - asigura crearea
unui sistem de management integrat al deseurilor la nivel judetean pentru a garanta
indeplinirea obiectivelor si tintelor regasite in cadrul legislatiei, cat si in planurile
regionale si nationale. PJGD elaborate si aprobate în conformitate cu prevederile OM
nr. 951/2007, prezintă fluxurile de deşeuri şi opțiunile de gestionare a acestora la
nivel județean.
SNGD şi PNGD constituie instrumentele de bază prin care se asigură implementarea
în România a politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor. SNGD a fost
elaborată pentru perioada 2003 – 2013.
Prin Ordinul nr. 1385/2006 s-a aprobat procedura de participare a publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate
sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean, iar, prin Ordinul nr. 951/2007,
s-a aprobat Metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare
a deşeurilor.



Hotărârea Guvernului nr. 856 din 16 august 2002 (completată prin HG nr.
210/2007) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, impune agenţilor economici
care generează deşeuri obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu. Datele
centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice
teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora. Sunt stabilite categoriile de
deşeuri (de la 01- 20), fiecare categorie incluzând subcategorii.



Gestiunea deşeurilor de ambalaje (transpunerea Directivei nr. 94/62/CE
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare) este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată
prin HG nr. 1872/2006 și HG nr. 247/2011, reglementează gestionarea ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra
mediului. Sunt supuse prevederilor acestei hotărâri toate ambalajele introduse pe
piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în
activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi,
precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare. S-a impus
regula, acceptată și la nivel european, potrivit căreia operatorii economici, persoane
juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de
ambalajele pe care le introduc pe piața națională. Astfel, operatorii economici care
introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de
ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu
excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de
vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională.



Directiva 2002/96/CE – Deșeuri provenite din echipamente electrice si
electronice este transpusă prin HG 1037 din 13/10/2010 privind deșeurile de
echipamente electrice si electronice, având ca obiectiv prevenirea producerii
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, reciclarea
şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri
eliminate.
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Ordinul nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării
selective reglementează aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, în
care scop containerele şi recipientele folosite în cadrul serviciilor publice de salubrizare
pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale se inscripţionează cu
denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi sunt:
a) fabricate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material; sau
b) marcate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material, prin
vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum
20% din suprafaţa totală vizibilă.
Prevederile acestui ordin se aplică şi în cazul containerelor din spaţiile special
amenajate de către autorităţile administraţiei publice locale, destinate colectării
separate a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile de ambalaje.



Ordinul nr. 2742/3190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de
autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a
licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de
ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea
preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei
şi atribuţiilor comisiei de autorizare. Ordinul stabileşte criteriile de autorizare,
reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a
procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a
operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor
anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.



Ordinul nr. 493/2006 se aprobă componența Comisiei de evaluare şi autorizare a
operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (ultima
modificare fiind adusă prin Ordinul nr. 2406/2011).



Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Stabileşte responsabilităţile operatorilor
economici,
producători
şi
importatori
de
ambalaje
de
desfacere,
producători/importatori de produse ambalate, precum şi a celor care supra-ambalează
produse ambalate, care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art.
16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, de a raporta
agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1
referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.



Referitor la depozitarea deşeurilor, în vederea transpunerii Directivei
1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Deciziei Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor si
procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art.16 si
anexei II la Directiva 1999/31/CE, România a adoptat un cadru legislativ acoperitor, şi
anume:
Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată prin HG nr.
210/2007 și HG nr. 1292/2010, coroborată cu Ordinul nr. 775 din 28 iulie
2006 (completat prin Ordinul nr. 27/2007) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate
care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la
respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. HG nr.
349/2005 are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de
depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea
şi urmărirea post-închidere a depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, închiderea şi
urmărirea post-închidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei.
Reglementarea acestei activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor
negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a
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solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea
populaţiei, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât şi după expirarea
acesteia.



Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul nr. 1230/2005. Prevederile acestui
Normativ tehnic se aplică depozitelor de deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase
fiind elaborat în baza prevederilor HG nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor cu
modificările şi completările ulterioare, hotărâre ce a transpus Directiva 1999/31/CE
privind depozitarea deşeurilor. Normativul tehnic conţine cerinţele şi măsurile
operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii
cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului (apa de suprafaţă, apa
subterană, sol şi aer) şi asupra sănătăţii populaţiei, generate de depozitarea
deşeurilor, pe toată durata de viaţă a unui depozit. Prin adoptarea acestei
reglementări se asigură respectarea tehnicilor de construire a depozitelor de deşeuri la
nivelul cerinţelor europene, aceasta fiind cea mai bună tehnică disponibilă la nivel
naţional pentru depozitele de deşeuri. La proiectarea şi construcţia depozitelor de
deşeuri se vor respecta toate celelalte cerinţe legislative din domeniul construcţiilor.



Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de
deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, modificat prin Ordinul
nr. 3838/2012. Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de
deşeuri respectă clasificarea şi codificarea din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a
deşeurilor periculoase. Pe lângă lista deşeurilor acceptate la depozitare, Ordinul
include :
proceduri preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare;
criterii pentru acceptarea deşeurilor la depozitare;
metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor;
evaluarea măsurilor de siguranţă pentru acceptarea la stocare permanentă
subterană;
recomandări privind opţiunile de depozitare reglementate prin HG nr. 162/2002
privind depozitarea deşeurilor.



În ceea ce priveşte incinerarea deşeurilor (transpunerea Directivei 2000/76/CE
privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare), cadrul
legislativ naţional include:
Hotărârea
nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi
completată prin HG nr. 268/2005 și HG nr. 427/2010, are ca obiect reglementarea
activităţilor de incinerare şi co-incinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a
instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare. Hotărârea reglementează activităţile de
incinerare şi co-incinerare şi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor
negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi
subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei. Această hotărâre se aplică
tuturor instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare. Ea include şi Norme tehnice privind
exploatarea, urmărirea şi controlul instalaţiilor şi proceselor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilor, tehnicile de măsurare şi valori limită de emisie în aer şi pentru
poluanţii din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalaţia
de incinerare sau co-incinerare.
Ordinul nr. 756/2004 aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor
care se aplică în conformitate cu prevederile HG nr. 128/2002 şi stabileşte condiţiile
de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi co-incinerare a
deşeurilor, controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor, precum şi elemente
specifice activităţii desfăşurate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului
(autorizare şi control). Normativul se aplică la instalaţii fixe de incinerare şi co-
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incinerare a deşeurilor care impun supraveghere în funcţionare (deşeuri municipale) şi
supraveghere specială în funcţionare (deşeuri periculoase).



Ordinul nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea
activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare,
completat prin Ordinul nr. 636/2008, impune obligativitatea titularului activităţii de a
solicita autorităţii publice judeţene pentru protecţia mediului emiterea avizului de
mediu în scopul stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de
impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament, denumit în continuare aviz de
mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi
incinerare.



În România, transportul deşeurilor este reglementat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului
deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Acesta se aplică
deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr.
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare. Transportul
deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de
mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/ stocare
temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare. Este interzis transportul deşeurilor de orice
natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/
valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor acestei hotărâri.



Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.
1.013/2006 privind transferul de deşeuri, modificată şi
completată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1453/2008, creează cadrul instituţional pentru aplicarea
directă a Regulamentului. Este definită responsabilitatea privind controlul şi
supravegherea transferului de deşeuri, care revine următoarelor autorităţi potrivit
competenţelor:
a) Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală din subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor;
b) Garda Naţională de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile;
c)

Direcţia de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor;

d) Ministerul Sănătăţii Publice, prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti.
În conformitate cu HG nr. 788/2007, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are
atribuţii în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor
nepericuloase în vederea importului, exportului şi a tranzitului.



Ordinul nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului
deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a
tranzitului.
Prin Legea nr. 6 din 25 ianuarie 1991 România a aderat la Convenţia de la Basel
privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării
acestora. Sub Convenţia de la Basel au fost elaborate o serie de ghiduri tehnice,
dintre care amintim:
Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a
deşeurilor care conţin PCB, PCT, PBB;
Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a
dezmembrării totale sau parţiale a navelor;
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Ghid Tehnic privind identificarea şi managementul anvelopelor uzate;
Ghidul parteneriatului pentru telefonie mobilă.
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5.2 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare
Cadrul legislativ privind serviciul public de salubrizare se bazează în principal pe
următoarele acte legislative:



Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată
- stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi
instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, coordonarii si functionarii
serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice, inclusiv a
serviciului de salubrizare a localităţilor. Prevederile legi se aplică serviciilor comunitare
de utilităţi publice înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii,
la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), sub conducerea, coordonarea,
controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, dacă prin legi
speciale nu s-a stabilit altfel.
Autoritatile locale pot lua decizii in urmatoarele domenii:
stabilirea reabilitarii, extinderii si modernizarii serviciilor;
asocierea inter-comunala pentru investitii de interes comun;
delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodarie comunala si a bunurilor
proprietate publica;
contributia autoritatilor publice locale cu capital sau cu bunuri la unele societati in
scopul de a face investitii bazate pe conventii in care se prevad resursele
reprezentand contributia fiecarei autoritati publice.
contractarea sau garantarea de imprumuturi in scopul finantarii investitiilor in
domeniul serviciilor de utilitati publice;
stabilirea de taxe si aprobarea tarifelor pentru serviciile de utilitati publice.



Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi al
statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice.



Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, are
ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a
localităţilor. Prevederile acestei legi se aplică serviciului public de salubrizare a
localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor
şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare. Serviciul de salubrizare
cuprinde urmatoarele activitati:
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;
operarea/administrarea
deşeurile similare;

staţiilor

de

transfer

pentru

deşeurile

municipale

şi

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
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curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare;
dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. Indiferent de modalitatea de gestiune
adoptata (gestiune directa sau delegate), activitatile specifice serviciului de
salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului
si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local sau a asociatiei
de dezvoltare comunitara, dupa caz, intocmite in conformitate cu regulamentulcadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate
de catre A.N.R.S.C. prin ordin al presedintelui acesteia.
Operatorii serviciului de salubrizare isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei
emise de A.N.R.S.C.; prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara
licenta sau cu licenta expirata, indiferent de tipul de gestiune adoptat, este interzisa.



Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.



Hotărârea Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene şi care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea şi
utilizarea Fondului IID, cu modificările şi completările ulterioare.



Ordinul 109/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor.



Ordinul 110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor.



Ordinul 111/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor.



Ordinul 112/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.



Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare reglementează regimul general al autonomiei locale precum şi
organizarea şi funcționarea administrației publice locale.



Legea nr.195/2006, legea cadru a descentralizării stabilește principiile, regulile şi
cadrul instituţional care reglementează procesul de descentralizare administrativă şi
financiară. Din această lege derivă faptul că atunci când serviciile de salubrizare se
realizează prin intermediul unui operator regional responsabilitatea aparține atât
Consiliului Local cât şi Consiliului Județean.



Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare.



Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare stabilește principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea,
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administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi
responsabilitățile autorităţilor administrației publice locale şi ale instituțiilor publice
implicate în domeniul finanțelor publice locale.



Ordonanța Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea
Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiara nerambursabila
din partea Uniunii Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si
utilizarea Fondului IID, cu modificările şi completările ulteriore.



Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.



Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare,
notificare şi sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de
activitate al Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunala (ANRSC).



Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

In activitatea de delegare ADI/ AC se va raporta și la legislaţia naţională în
armonizare cu legislația europeană privind achizițiile publice, în principal la:



O.U.G. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare aprobată cu rectificări prin Legea nr. 337 din
17 iulie 2006, modificată şi completată prin:
o Legea nr. 128 din 5 mai 2007;
o O.U.G. nr. 94/2007;
o O.U.G. nr. 143/2008;
o O.U.G. nr. 228/2008;
o O.U.G. nr. 19/2009;
o O.U.G. nr. 72/2009;
o O.U.G. nr. 76/2010;
o Legea nr. 279 din 07.12.2011;
o O.U.G. nr. 77 din 27.11.2012;
o O.U.G. nr. 31/2013
o Legea nr. 193/2013
o O.U.G. nr. 51/2014



Hotărârea Guvernului nr. 167/2010 privind modificarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace
electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1660/2006.



Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicarea
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
modificata prin HG 1056/2006, HG 1337/2006, HG 834/2009.

30

Contract de servicii nr. 10523/3693 din 25.06.2014
”Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul PRAHOVA”



Hotărârea Guvernului nr. 71/2007: Normele de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune.



Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.



Ordonanţa de urgenţă nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.



Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului
de participare la licitații cu ofertă independentă.



Hotărârea Guvernului nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.



Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

de

5.3 Consideratii generale privind modalitatile de gestiune a
serviciului de salubrizare

Gestiunea serviciului de salubrizare a localitatilor priveşte organizarea, functionarea şi
controlul furnizarii/prestarii acestui serviciu sau a activitatilor sale componente conform
conditiilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizata in doua modalitati, alegerea fiind
facuta printr-o decizie a autoritatilor administratiei publice locale:
1. Gestiune directa, realizata prin intermediul unor operatori (cu sau fara personalitate
juridica) de drept public şi anume compartimente organizate in structura autoritatilor
administratiei publice locale sau servicii subordonate, care gestioneaza serviciul in
baza unei hotarari de dare in administrare şi care işi desfaşoara activitatea conform
unui regulament de organizare şi functionare elaborat de catre consiliul local1.
2. Gestiune delegata, definita ca o modalitate de management prin care autoritatile
administratiei publice locale sau dupa caz ADI, in numele şi pe seama UAT membre,
atribuie unuia sau mai multor operatori (societati comerciale) gestiunea propriu-zisa a
serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor de salubrizare aferente
acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii2.
Aceleaşi doua modalitati erau prevazute şi de legislatia anterioara, respectiv Legea
serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001 (abrogata şi inlocuita de Legea
nr. 51/2006 la data de 21 martie 2007) şi OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de
salubrizare a localitatilor (abrogata şi inlocuita de Legea nr. 101/2006 la data de 1 mai
2007). Modalitatea de gestiune a serviciului se stabileşte prin hotarari ale autoritatilor
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale (HCL/HCJ), in functie de natura şi starea
1

Conform Legii nr. 51/2006 - art. 28: „(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care
autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le
reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit
legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea,
funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora.”
2
Conform Legii nr. 51/2006 – art. 29: „(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele
şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate
ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor
de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv
dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit în
continuare contract de delegare a gestiunii.”
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serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele
actuale şi de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum şi de marimea şi
complexitatea sistemelor de utilitati publice.
Noile prevederi legale din Legea nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unui serviciu
comunitar de utilitati publice ca actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala
atribuie unuia sau mai multor operatori licentiati gestiunea unui serviciu sau a unei
activitati componente a serviciului, a carei responsabilitate revine respectivei unitati
administrativ-teritoriale, precum şi concesiunea infrastructurii aferente; delegarea
gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice implica dreptul şi obligatia operatorului
de a administra şi exploata infrastructura aferenta serviciului/activitatii delegat(e).
Delegarea gestiunii poate fi facuta de asemenea de catre ADI cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, in numele şi pe seama unitatilor administrativ-teritoriale
membre, in temeiul mandatului ce i-a fost conferit de acestea.
In ceea ce priveşte statutul operatorilor care pot presta serviciile in functie de
modalitatea de gestiune aleasa, aceştia sunt expres şi limitativ enumerati de lege
distinct pentru:
1. gestiunea directa - conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 aceşti operatori
pot fi:
a.

compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al
primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;

b.

servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica,
infiintate şi organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale;

c.

servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica,
infiintate şi organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale.

2. gestiunea delegata – conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 aceşti
operatori pot fi:
a.

societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativteritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;

b.

societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de
interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean,
existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este
detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat
sau de actionar unic;

c.

societati comerciale cu capital social privat;

d.

societati comerciale cu capital social mixt.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata (gestiune directa sau delegata), activitatile
specifice componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate şi se desfaşoara pe
baza regulamentului serviciului şi a caietului de sarcini, aprobate prin hotarare a
consiliului local, consiliului judetean sau a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa
caz, elaborate in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcinicadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.
Operatorii işi pot desfaşura activitatea doar in baza licentei emise de A.N.R.S.C,
prestarea serviciilor de salubrizare fara licenta sau in baza unei licentei a carei perioada de
valabilitate a expirat fiind interzisa, indiferent de modalitatea de gestiunea adoptata.
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 101/2006
responsabilitatea asigurarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul
unei localitati revine exclusiv unitatii administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide in
baza unui studiu de oportunitate daca va asigura serviciul de salubrizare prin forte
proprii in modalitatea gestiunii directe sau daca va delega responsabilitatea prestarii
serviciului unui operator – societate comerciala cu capital public, privat sau mixt.
Potrivit normelor legale care reglementeaza cele doua modalitati de gestiune (directa şi
delegata) un serviciu fara personalitate juridica din cadrul unei primarii nu poate presta
serviciul, pe baza de contract de delegare, pentru o alta UAT. Precizam in continuare care
sunt argumentele de ordin juridic care indreptatesc aceasta concluzie:
1. Un compartiment sau serviciu public, cu sau fara personalitate juridica, din cadrul
unei primarii nu se incadreaza in nicio categorie de operatori enumerati limitativ
de legea nr. 51/2006 in art. 29 alin. (4) citat mai sus, care trebuie sa fie societati
comerciale, indiferent de forma capitalului social. Mai mult, in cazul
compartimentelor sau serviciilor publice fara personalitate juridica, precizam ca un
astfel de compartiment/serviciu nu poate incheia contractul de delegare in nume
propriu astfel incat am fi in situatia in care o unitate administrativ-teritoriala ar
incheia un contract in calitate de „delegat”, or o unitate administrativ-teritoriala nu
poate avea niciodata calitatea de operator in modalitatea gestiunii delegate unde
cum am vazut operatorii trebuie sa fie societati comerciale (este important de
subliniat ca „primaria” nu este persoana juridica distincta, ci doar unitatea
administrativ-teritoriala).
2. In plus, avand in vedere şi principiul autonomiei locale consacrat de Legea nr.
215/2001, o unitate administrativ-teritoriala nu işi poate exercita competentele
decat in limitele propriei arii administrative şi in consecinta nu poate presta un
serviciu cum este cel de salubrizare pentru o alta unitate administrativ-teritoriala.
In tabelul de mai jos sunt prezentate diferentele dintre cele doua forme distincte de
gestiune a serviciului.
Tabel 1: Diferente intre modalitatile de gestiune a serviciului
Modalitatea
de gestiune

Gestiune
directa

Statutul operatorului

Actele juridice in baza
carora operatorul
presteaza
serviciul/activitatea
delegat (a)

Aria pe care poate presta
operatorul respectivul
serviciu / respectiva
activitate





hotararea de dare in
administrare a serviciului
(HCL);





licenta ANRSC;



regulament de organizare
şi
functionare
a
operatorului (aprobat prin
HCL);



regulamentul şi caietul de
sarcini
ale
serviciului
delegat (aprobate prin
HCL)



compartimente
functionale organizate
in structura aparatului
de
specialitate
al
primarului sau, dupa
caz,
al
consiliilor
judetene;
servicii publice de
interes
local
sau
judetean, cu sau fara
personalitate juridica,
infiintate şi organizate
prin
hotarari
ale
autoritatilor
deliberative
ale
unitatilor

doar pe aria teritoriala a
unitatii
administrativteritoriale in cadrul careia
a
fost
infiintat
şi
functioneaza, nu poate
presta serviciul pentru alte
UAT

(art. 28 al. 5 şi 6 din Legea
nr. 51/2006)
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Modalitatea
de gestiune

Statutul operatorului

Actele juridice in baza
carora operatorul
presteaza
serviciul/activitatea
delegat (a)

Aria pe care poate presta
operatorul respectivul
serviciu / respectiva
activitate



contract de delegare a
gestiunii incheiat cu UAT
pe
teritoriul
careia
presteaza serviciul;





HCL de atribuire prin care
s-a aprobat contractul de
delegare;

administrativteritoriale;
(art. 28 al. 2 din Legea nr.
51/2006)
Gestiune
delegata

societati comerciale cu
capital privat, public sau
mixt
(art. 29 al. 4 din Legea
nr. 51/2006)



licenta ANRSC;



regulamentul şi caietul de
sarcini
ale
serviciului
delegat (aprobate prin
HCL)

(art. 29 al. 2 şi 5 din Legea
nr. 51/2006)

in general pentru orice
UAT
care
ii
deleaga
gestiunea serviciului pe
baza
de
contract
de
delegare;
ca
exceptie,
pentru
operatorii care au primit
un contract de delegare a
gestiunii prin incredintare
directa, doar pentru acele
UAT care i-au incredintat
gestiunea serviciului prin
acel contract incredintat
direct (criteriul „activitatii
exclusive” impus de art. 31
al. 2 lit. b) din Legea nr.
51/2006)

5.4 Autorități implicate în gestionarea deșeurilor
In ceea ce priveste regionalizarea şi activitatile componente ale serviciului de salubrizare,
precum si in procesul incheierii de contracte de servicii cu diferiti operatori de salubrizare,
autorităţile administraţiei publice locale, ADI şi ANRSC au principalele competente si
responsabilitati. Astfel:



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Deseuri
Prahova este o asociere intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între unităţile
administrativ-teritoriale, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în
scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a sistemului de
management integrat al deseurilor (serviciu comunitar de utilităţi publice) şi al
furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritorială a unităţilor
administrativ-teritoriale asociate.



Beneficiarul (Consiliul Județean Prahova) deţine rolul principal în managementul şi
implementarea Proiectului aprobat în cadrul POS Mediu. Consiliul Judetean, ca
autoritate deliberativa a judetului are competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi
prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu obiect de activitate
serviciul de salubrizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006 astfel cum a fost recent
modificată şi completată, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale
asociate. Acesta este responsabil de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi
a lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea
stadiului implementării. Prin urmare, gestionarea atât a bunurilor de infrastructură
care vor fi construite prin Proiect, cât şi a activităţilor specifice realizate prin
intermediul acestora este în responsabilitatea consiliului judeţean, iar acesta este
autoritatea publică locală care poate delega gestiunea investitiilor realizate prin Proiect
catre operatori, în nume propriu sau prin intermediul ADI al cărei membru este şi
căreia îi conferă un mandat în acest sens.
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Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC),
care asigura licentierea operatorilor in vederea prestarii serviciilor comunitare de
interes public. A.N.R.S.C. mai are si alte competente legate de servicii, mai ales în
ceea ce priveşte: elaborarea şi stabilirea regulamentelor-cadru şi a caietelor de sarcini
cadru, obligatorii ca cerinţe minimale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi
ADI atunci când acestea elaboreaza si aproba regulamentele si caietele de sarcini
pentru servicii aplicabile la nivel local, precum si in ceea ce priveste monitorizarea
îndeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii) etc.



Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (ANRMAP), care are rolul de a verifica conformitatea procesului de achiziţie
publică, după ce acesta a fost derulat de beneficiar (control ex-post).



Ministerul Mediului, care autorizeaza functionarea tuturor activitatilor privind
managementul deseurilor, din punct de vedere al proteciei mediului;



Ministerul Fondurilor Europene, care asigura implementarea Proiectelor finantate
prin POS Mediu 2007 – 2013;



Ministerul de Interne, care asigura implementarea strategiei si programelor
Guvernului in domeniul administratiei publice locale si monitorizeaza implementarea
programelor de reforma de catre alte autoritati ale administratiei publice locale;



Ministerul Finantelor si Bugetului care acopera politici si strategii din domeniul
finantelor publice si asigura realizarea auditurilor financiare;



Operatorii de salubritate – agentii economici care indeplinesc conditiile legale
pentru prestarea serviciilor in domeniul managementului deseurilor solide municipale
si asigura pe baza de contract, activitati specifice serviciului public de salubrizare.

5.5 Utilizatorii serviciilor publice de salubritate
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, utilizatorii serviciului de salubritate sunt:



comunitatile locale considerate în întregul lor sau comunitatile locale componente ale
asociatiilor de dezvoltare comunitara, în cazul activitatilor de interes general a caror
contractare se realizeza de autoritatile administratiei publice locale;



persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati
specifice serviciului de salubrizare, în cazul activitatilor a caror contractare se
realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu
operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin
regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a Consiliului Judetean si a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare
elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul
de salubrizare, atât operatorii, cât si autoritatile administratiei publice locale având
obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la
structura tarifara si la clauzele contractuale.
Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor
fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul
sa conteste prevederile acestora, în conditiile legii.
Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori
directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmatoarele obligatii:




sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului;
sa achite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a
serviciului;
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sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare si al
utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor;



sa asigure colectarea selectiva pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din
gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si
evacuarea acestora în containere standardizate, numai în locurile special amenajate;



alte obligatii prevazute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de
salubrizare.
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6.

SITUATIA CURENTA A GESTIONARII
DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA

Judetul Prahova se află în Regiunea 3 - Sud - Muntenia, având o suprafata totala de 4.716
km2, ceea ce reprezinta 2% din suprafata tarii, din care, terenul agricol reprezinta cea mai
importanta rezerva naturala a teritoriului judetean, ce acopera peste 59 % din suprafata
sa totala, respectiv 279.134 ha. Din punct de vedere administrativ, judetul Prahova
curpinde 104 localitati, din care: 2 municipii, 12 orase, 90 comune si 405 sate. Resedinta
judetului este municipiul Ploiesti, principalul centru economic - social, cultural cu functiuni
complexe industriale si tertiare, acesta fiind desemnat “comunitatea urbana cea mai
importanta a regiunii Sud Muntenia” si unul din municipiile reprezentative din Romania.
Populatia tinta a proiectului nu include orasul Mizil, avand in vedere ca acesta nu a aderat
la „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati publice pentru salubrizare –
Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova” si isi va solutiona propriul sistem
de management al deseurilor.
In conformitate cu Aplicatia de Finantare, pentru anul 2014, s-a considerat ca populatia
judetului Prahova este reprezentata de un numar de 784.526 de persoane, din care
450.327 in mediul urban si 334.199 in mediul rural, gradul de salubrizare fiind de 100%.

Figura 5: Delimitarea administrativ–teritorială a judetului Prahova
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În prezent, sistemul de colectare al deșeurilor municipale în județul Prahova este asigurat
de 44 de operatori de salubritate. Sistemul actual de gestiune al deșeurilor include servicii
de colectare si transport a deșeurilor atât de la populație cât și de la agenți economici,
precum si sortare si compostare pentru o parte din localitatile Judetului, inclusiv
depozitare finală a deseurilor.
Avand in vedere intarzierile si blocajele inregistrate la nivelul procesului de achizitie
publica (atat in ceea ce priveste contractele de asistenta tehnica si lucrari, cat si de
furnizare a echipamentelor) cu implicatii inclusiv asupra procesului de atribuire a
contractelor de delegare a serviciilor de salubritate pentru noile investitii asigurare in
cadrul Proiectului, la sfarsitul anului 2013 nu a fost posibila implementarea sistemului de
colectare de tip selectiv la nivelul Judetului, cat si finalizarea investitiilor stabilite in cadrul
Proiectului.
In prezent există implementat sistem de colectare selectiva a deseurilor pentru o parte din
localitatile județului.
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a avut o evoluție ascedentă în ultimii ani,
crescând de la 72% în mediul urban, în anul 2009, la 100% în 2013, respectiv in mediul
rural de la 45% in anul 2009 la 100% in 2013.
Având în vedere faptul că în iulie 2009 au fost închise toate platformele rurale și
neeconforme de depozitare a deseurilor, unitățile administrativ-teritoriale de pe raza
județului au demarat procedurile pentru asigurarea serviciului de colectare si transport
deșeuri, o parte din comunele din județ încheind contracte de servicii de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, pana la intrarea in vigoare a SMID.
În situația în care în localitate nu a existat operator de salubritate desemnat prin
procedura de achizitie publica, autoritatea publica locala a asigurat cu mijloace proprii
salubrizarea localității.
Principalele deficiențe ale sistemului de management al deșeurilor în județul Prahova care
au stat la baza pregatirii Aplicatiei de Finantare si obtinerea de fonduri prin POS Mediu au
constat in următoarele:




rata scăzută de colectare selectivă;





nivelul scăzut de reciclare și recuperare a deșeurilor din ambalaje;



nivel scăzut de conștientizare a populației privind managementul adecvat al
deșeurilor, la nivelul județului;



lipsa unei abordari unitare in ceea ce priveste derularea unui serviciu de
salubrizare viabil care sa raspunda cerintelor legale in vigoare si nevoilor
cetatenilor, cu respectarea limitelor de suportabilitate

lipsa tratării deșeurilor biodegradabile in vederea atingerii tintelor conform
prevederilor legale;

existența depozitului neconform de la Ploiești, cu impact negativ asupra mediului;
utilizarea de echipamente învechite pentru serviciile de salubrizare și lipsa
facilităților suficiente;

In prezent colectarea deșeurilor este realizată de către operatorii de salubritate desemnati
prin proceduri de achizitii publice si/sau incredintari directe, conform situatiei prezentate
in Anexa 1.
O prezentare schematica a situatiei actuale, bazata pe documentele puse la dispozitie, in
copie, de catre ADI Prahova se regaseste in cele ce urmeaza:
ZONA 1 – Busteni
Din aceasta zona fac parte 3 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 3 operatori:
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SC Compania Romprest Service SA – Azuga
SC Comprest SA – Busteni
SC Grup Salubrizare urbana SA – Sinaia

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:





Azuga contract care expira la 14.11.2016
Busteni contract care expira la 30.10.2020
Sinaia contract care expira la 30.11.2018

ZONA 2 – Boldesti-Scaieni
Din aceasta zona fac parte 35 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 19 operatori:






S.C. Compania Romprest Service SA: Aricestii Rahtivani, Cosminele, Varbilau







S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu SA: Barcanesti, Boldesti-Scaieni, Bucov











S.C. Floricon Salub SRL: Baicoi
Soc RER Ecologic service Bucuresti REBU S.A: Poenarii Burchii,
S.C. Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL: Berceni, Cocorastii Colt, Bertea,
Manesti, Tinosu, Stefesti
S.C. Servicii Salubritate Bucuresti SA: Blejoi, Gorgota, Slanic
Serviciul Public de Specialitate de pe langa Consiliul Local al comunei Brazi: Brazi
S.C. GL S.A. Baicoi: Cocorastii Mislii
S.C. Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA :
Dumbravesti, Olari, Puchenii Mari, Valcanesti, Alunis
Servicul Public de Gospodarire Comunala: Filipestii de Padure
S.C. Gospodarie Locala Baicoi SA: Filipestii de Targ, Paulesti, Scorteni
Servicul Public de Gospodarire Comunala: Floresti
S.C. Veolia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseuri SRL: Lipanesti
S.C. Floricon Distribution SRL: Magureni
S.C. Rosal Grup SA: Ploiesti
Serviciul publice de Salubrizare a orasului Plopeni: Plopeni
S.C. Aquasal Utilserv SRL: Sirna
S.c. Eco Serviciu Apa-Canal-Salubrizare Tirgsoru Vechi: Tirgsoru Vechi

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:



3 UAT au contracte care expira în 2014, dupa data de 31.12.2014 – Alunis,
Blejoi, Lipanesti




1 UAT are contractul expirat: Varbilau



10 UAT au contracte care expira în 2016-2017: Berceni, Boldesti-Scaieni,
Cosminele, Magureni, Olari, Paulesti, Ploiesti, Poienarii Burchii, Slanic,
Valcanesti




1 UAT are contract care expira in 2026: Baicoi

12 UAT au contracte care expira în 2015 – Aricestii Rahtivani, Barcanesti,
Bertea, Bucov, Cocorastii Mislii, Dumbravesti, Gorgota, Puchenii Mari,
Scorteni, Sirna, Stefesti, Tinosu

4 UAT au propriile servicii publice de salubrizare: Brazi, Filipestii de Padure,
Floresti, Plopeni
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9 UAT au contracte încheiate care expira incepand cu 2016 si au clauze de
incetare la momentul delegarii ADI a serviciilor publice de salubrizare –
Berceni, Cocorastii Colt,
Boldesti-Scaieni, Filipestii de Targ, Magureni,
Manesti, Olari, Tinosu, Valcanesti



1 UAT are contract a carui scadenta nu este determinata, fiind serviciu local:
Tirgsoru Vechi

ZONA 3 – Draganesti
Din aceasta zona fac parte 9 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 4 operatori:





S.C. Rosal Grup SA: Rifov
S.C. Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL: Ciorani
S.C. Vodna Ecosal SRL: Balta Doamnei, Boldesti Gradistea, Dumbrava, Draganesti,
Fulga, Gherghita, Salciile

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:



8 UAT au contracte încheiate pe durata nedeterminata – Balta Doamnei, Boldesti
Gradistea, Dumbrava, Draganesti, Fulga, Gherghita, Rifov, Salciile



1 UAT are contract încheiat care are clauze de incetare la momentul delegarii ADI
a serviciilor publice de salubrizare – Ciorani

ZONA 4 – Urlati
Din aceasta zona fac parte 18 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 7 operatori:





S.C. Floricon Salub SRL: Ceptura, Tomsani, Urlati







S.C. Rosal Grup SA: Albesti Paleologu, Gornet Cricov, Iordacheanu

S.C. Servicii Ecologice Salubritate Prahova S.R.L.: Plopu, Sangeru
S.C. Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA : Colceag,
Fantanele, Lapos,
S.C. Salub Interserv SA: Baba Ana, Jugureni
S.C. Salub SA: Valea Calugareasca
S.C. Pisa Eco Ambiente SRL: Gura Vadului
S.C. Vodna Ecosal SRL: Vadu Sapat

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:




2 UAT au contracte care expira în 2015 – Colceag, Fantanele, Plopu, Tomsani



3 UAT au contracte încheiate care expira incepand cu 2016 si au clauze de
incetare la momentul delegarii ADI a serviciilor publice de salubrizare – Albesti
Paleologu, Jugureni, Gornet Cricov, Sangeru, Urlati, Valea Calugareascu





1 UAT are contract care expira dupa 2017: Baba Ana

4 UAT au contracte care expira în 2016-2017: Ceptura, Lapos, Sangeru, Valea
Calugareasca, Gura Vadului, Urlati

1 UAT are clauza de incetare speciala: Iordacheanu
1 UAT are perioada care nu este mentionata: Vadu Sapat.
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Nu ne-au fost puse la dispozitie contractul pentru urmatoarele UAT: Tataru, Calugareni.
Informatie ADI: nu exista operatori
ZONA 5 – Valenii de Munte
Din aceasta zona fac parte 23 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 7 operatori:



S.C. Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA: Batrani,
Cerasu, Drajna, Gura Vitioarei, Izvoarele, Pacureti, Starchiojd, Teisani



S.C. Servici Ecologice
Chiojdeanca, Gornet



S.C. Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA: Magurele,
Posesti, Predeal Sarari






S.C. Valea Lopatnei SRL: Aricestii Zeletin, Carbunesti, Soimari, Surani

Salubritate

Prahova

SRL:

Apostolache,

Baltesti,

S.C. Urbans SA: Maneciu
S.C. Rosal Grup SA: Podenii Noi
S.C. Salubritate-Valenii de Munte SRL: Valenii de Munte

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:



5 UAT au contracte care expira în 2015 – Batrani, Cerasu, Izvoarele, Posesti,
Magurele, Starchiojd, Teisani



7 UAT au contracte care expira în 2016-2019: Apostolache, Baltesti,
Chiojdeanca, Drajna, Gura Vitioarei, Maneciu, Pacureti, Predeal Sarari, Gornet



7 UAT au contracte încheiate care expira incepand cu 2016 si au clauze de
incetare la momentul delegarii ADI a serviciilor publice de salubrizare –
Apostolache, Baltesti, Chiojdeanca, Drajna, Gura Vitioarei, Gornet, Valenii de
Munte



4 UAT are contract pe perioada nedeterminata: Aricestii Zeletin, Carbunesti,
Soimari, Surani



1 UAT face parte din programul PHARE 2004 CES: Aricestii Zeletin

Nu ne-au fost puse la dispozitie contracte pentru urmatoarele UAT: Salcia.
ZONA 6 – Valea Doftanei
Din aceasta zona face parte 1 unitate administrativ teritoriala (UAT) pe teritoriul careia
serviciile de salubrizare sunt prestate de 1 operator:



S.C. Servicii Salubritate Bucuresti SA: Valea Doftanei

Din punct de vedere al contractului de salubrizare, situatia este urmatoarea:



1 UAT are contract care care expira la 21.12.2017 sau la momentul delegarii ADI a
serviciilor publice de salubrizare

ZONA 7 – Campina
Din aceasta zona fac parte 14 unitati administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul carora
serviciile de salubrizare sunt prestate de 4 operatori:



S.C. Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL: Provita de Sus, Sotrile
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S.C. Floricon Salub SRL: Banesti, Breaza, Brebu, Campina, Cornu, Poiana
Campina, Secaria, Telega




S.C. Pisa Eco Ambiente SRL: Comarnic
S.C. Salub SA: Cormanic

Din punct de vedere al contractelor de salubrizare, situatia este urmatoarea:





2 UAT au contracte care expira la data de 31.12.2014 – Poiana Campina,



6 UAT au contracte încheiate care expira incepand cu 2016 si au clauze de
incetare la momentul delegarii ADI a serviciilor publice de salubrizare –
Banesti, Cornu, Comarnic, Provita de Sus, Sotrile, Telega

4 UAT au contracte care expira în 2015 – Breaza, Brebu, Comarnic, Secaria
7 UAT au contracte care expira în 2017-2022:, Banesti, Campina, Cornu,
Telega

Nu ne-au fost puse la dispozitie contractele pentru urmatoarle UAT-uri:
ADI confirma ca nu sunt contracte de operare cu operatori privati pentru: Adunati,
Provita de Jos , Talea
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7.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

7.1 Prezentarea generala
Scopul Proiectului constă în implementarea unui sistem modern de gestionare a
deșeurilor, dimensionat după cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele
naționale și europene vor fi îndeplinite, conform Figurii 6.
Proiectul are ca țintă realizarea următoarelor obiective:



Să asigure conformitatea cu legislația UE și cu legislaţia românească privind
depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei stații de tratare mecano biologică a deșeurilor (Ploiești) și prin achiziționarea de compostoare individuale
pentru o parte din populația rurală a județului, precum și prin implementarea unui
sistem de colectare selectivă a acestora;



Să asigure conformitatea cu legislația UE și cu legislaţia românească privind colectarea
deșeurilor din ambalaje, prin construirea unei stații de sortare a deșeurilor (BoldeștiScăeni), precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;



Reducerea costurilor de transport a deșeurilor prin construirea a două stații de transfer
(Urlați și Bușteni) și achiziția echipametelor și utilajelor necesare investitiilor aferente;




Realizarea unei depozitări a deșeurilor eficientă din punct de vedere ecologic;
Să minimizeze impactul depozitelor urbane asupra mediului, prin închiderea și
reabilitarea depozitului urban existent în județul Prahova (depozitul neconform
Ploiești).

Figura 6: Schema fluxurilor de deseuri la nivelul SMID Prahova
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7.2 Componentele noului SMID
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Prahova (SMID) constă din
următoarele componente:
Colectarea deșeurilor;
Transferul deșeurilor;
Sortarea deșeurilor reciclabile (facilități de sortare și recuperare materiale);
Tratarea deșeurilor biodegradabile (tratare mecano-biologică - TMB);
Eliminarea deșeurilor în depozitul de deșeuri conform;
Reabilitarea depozitului de deșeuri urbane neconform existent.
În scopul eficientizării activităților aferente managementului deșeurilor, în județul Pahova
au fost stabilite 7 zone de colectare si transport:

 Prima zonă de colectare si transport este constituită din orașele stațiuni din zona

Valea Prahovei și include orașele Sinaia, Bușteni și Azuga; totalul populației din zona 1
în anul 2014 va fi de 30.507 locuitori în mediul urban;

 Zona 2 de colectare si transport include ca localități urbane importante Municipiul

Ploiești și orașele Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni și Slănic, iar ca localități rurale un
numar de 30 de comune; totalul populației din zona 2 este de 459.233 locuitori
(314.274 în mediul urban și 144.959 în mediul rural, la nivelul anului 2014); în cadrul
acestei zone se află depozitul de deșeuri conform Boldești – Scăeni; au fost
propuse doua obiective: statie de sortare la Boldesti – Scaeni langa depozitul
urban conform si statie TMB la Ploiesti.

 Zona 3 de colectare si transport este reprezentată de zona deservită de proiectele
finanțate prin PHARE CES 2004 și 2005 „Înființare sistem de colectare, selectare și
transfer de deșeuri menajere în comunele Drăgănești, Gherghița și Dumbrava județul
Prahova” și „Înființarea unei stații de obținere a compostului din deșeuri
biodegradabile în comuna Balta Doamnei”; include un număr de 9 comune, fiind doar
zona rurală, totalul populației va fi de 28.415 locuitori în anul 2014; în cadrul zonei 3,
ca și investiții existente se află stația de sortare și transfer Drăgănești și
stația de compostare Balta Doamnei.

 Zona 4 de colectare si transport include orașul Urlați și un număr de 17 comune;

totalul populației va fi de 64.639 locuitori din care 51.672 în mediul rural și 12.967 în
mediul urban în anul 2014; a fost propusa ca investitie statia de tranfer de la
Urlati.

 Zona 5 de colectare si transport include orașul Vălenii de Munte și un număr de 22

de comune; totalul populației în zona 5 în anul 2014 va fi de 84.669 locuitori, din
care 69.432 în mediul rural și 15.237 în mediul urban; în cadrul zonei 5, ca investiții
existente sunt stația de sortare și depozitul de deșeuri conform Vălenii de
Munte.

 Zona

6 de colectare si transport este zona deservită de proiectul „Rampa de
transfer deșeuri menajere sat Trăisteni, punct Prislop (Valea Doftanei)”, finanțat din
bugetul local cu un număr de 5.592 locuitori integral din mediul rural în anul 2014; în
cadrul acestei zone, ca investiție existentă este stația de transfer Valea
Doftanei;

 Zona

7 de colectare si transport include Municipiul Câmpina, orașele Breaza și
Comarnic și un număr de 11 localități rurale; totalul populației în zona 7 în anul 2014
va fi de circa 114.471 locuitori, din care 77.342 locuitori în mediul urban și 34.129
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locuitori în mediul rural; în cadrul acestei zone, ca și investiție existentă este stația
de transfer Câmpina.
Delimitarea administrativ–teritorială a zonelor de
prezentată în figura următoare:

management

al deșeurilor este

Figura 7: Delimitarea administrativ–teritorială a zonelor de management al
deșeurilor
7.2.1 Colectarea deșeurilor
Sistemul de colectare a deseurilor municipale propus pentru judetul Prahova este de
colectare a 4 fractii: una de deseuri reziduale (in amestec cu biodeseuri) si 3 fractii de
deseuri reciclabile.
Fractiile reciclabile sunt: hartie/carton, plastic/metal si sticla. Pentru gospodariile din
mediul rural a fost prevazuta implementarea sistemului de compostarea individuala a
deseurilor biodegradabile.
In cadrul Proiectului a fost stabilit un numar aproximativ de puncte de colectare selectiva,
dimensionate in functie de cantitatea de deseuri produsa si densitatea populatiei din
fiecare zona. Numarul de puncte de colectare pe zone se prezinta astfel:




Zona 1 – Busteni – cca. 207 puncte de colectare selectiva;




Zona 3 – Draganesti – cca. 128 puncte de colectare selectiva;

Zona 2 – Boldesti-Scaeni – cca. 1.290 puncte de colectare selectiva in mediul urban si
cca 733 puncte de colectare selectiva in mediul rural;

Zona 4 – Urlati – cca. 68 puncte de colectare selectiva in mediul urban si cca 244
puncte de colectare selectiva in mediul rural;
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Zona 5 – Valenii de Munte – cca. 94 puncte de colectare selectiva in mediul urban si
cca 296 puncte de colectare selectiva in mediul rural;




Zona 6 – Valea Doftanei – cca. 24 puncte de colectare selectiva;
Zona 7 – Campina – cca. 454 puncte de colectare selectiva in mediul urban si cca 146
puncte de colectare selectiva in mediul rural.

Sistemul de colectare al deseurilor reciclabile este organizat dupa cum urmeaza:

 Zona urbana – blocuri: o platforma de precolectare la maxim 100 persoane dotata
cu:



un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea
realizandu-se la 5 zile;



un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea
realizandu-se la 3 zile;



1 container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la
12 zile;

 Zona urbana – gospodarii individuale: o platforma de precolectare la maxim 50 de
gospodarii (circa 125 de persoane) dotata cu:



un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea
realizandu-se la 10 zile;



un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea
realizandu-se la 7 zile;



un container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la
21 zile;

 Zona rurala- blocuri si gospodarii individuale: o platforma de precolectare la maxim
250 de persoane dotata cu:



un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea
realizandu-se la 10 zile;



un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea
realizandu-se la 7 zile;



un container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la
21 zile;

Sistemul de colectare al deseurilor reziduale este organizat dupa cum urmeaza:

 Zona urbana – blocuri: o platforma de precolectare la circa 100 persoane dotat cu 4
pubele de 240 litri (ce vor fi colectate o data la 2 zile, puncte de colectare ce vor fi
amplasate astfel:



Blocuri inalte (peste 4 etaje): in camerele de precolectare existente la parterul
blocurilor;



Blocuri de maxim 4 etaje: pe platformele de precolectare existente.

 Zona urbana – gospodarii individuale:
 o pubela de 120 litri in fiecare gospodarie pentru fractia reziduala, pubela ce va fi
colectata o data la 2 zile;

 Zona rurala:
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pubela de 120 litri in fiecare gospodarie pentru fractia reziduala. Colectarea se va
face saptamanal, deseul fiind transportat (direct pentru zonele 2 si 5 sau prin
intermediul statiilor de transfer pentru zonele 1, 3, 4, 6 si 7) la depozit.

In mediul rural a fost prevazuta compostarea in gospodarii individuale pentru
deseurile biodegradabile, astfel s-a prevazut cate un recipient de 280 litri pentru
aproximativ 60% din gospodariile din mediul rural in vederea reducerii cantitatii de
deseuri biodegradabile evacuate in depozit si utilizarea compostului rezultat in cadrul
gospodariilor.
Stabilirea amplasamentelor necesare amanajarii punctelor de colectare selectiva se face
cu sprijinul autoritatilor locale privind alocarea de noi spatii necesare si/sau mentinerea
(inclusiv re-amenajarea) punctelor de colectare deja existene.
Astfel, în mediul urban punctele de colectare selectivă se vor amplasa pe spațiile deja
existente. Pentru mediul rural, acolo unde există, se pot utiliza spațiile amenajate de
colectare existente, iar pentru localitățile unde nu sunt astfel de spații se vor crea unele
noi. Pentru mediul rural, se va avea în vedere numărul stabilit de circa cca 250 de
persoane arondate unui punct de colectare selectivă și disponibilitatea spațiului din
domeniul public. Amplasarea punctelor de colectare selectivă în mediul rural va viza, în
principal, spații disponibile din apropierea intersecțiilor, instituțiilor publice, cu acces ușor.
Deseurile din gradini si parcuri
Deseurile din gradini si parcuri vor fi colectate in doua tipuri de recipiente: cosuri de gunoi
de 50 l, pentru fractia mixta, si containere de 1,1 mc pentru deseurile biodegradabile
provenite din domeniul public – gradini si parcuri.
Deseurile din piete
In piete colectarea se face selectiv similar cu solutia prezentata pentru gradini si parcuri
astfel pentru fractia mixta - va fi prevazut un container de 1.1 mc iar pentru fractia
biodegradabila va fi prevazut de asemenea un container de 1.1 mc.
Deseurile stradale
Colectarea deseurilor stradale va fi una de tip mixt, in cosuri de gunoi de 50 l (la distante
de 150- 200 m) si pubele de 240 l, dar si colectare automata in mijloacele de transport cu
rol de curatare/maturare, respectiv automaturatoare.
Deseurile voluminoase
Deseurile voluminoase vor fi colectate prin campanii regulate din poarta in poarta,
derulate cu o anumita periodicitate de catre autoritatile locale cu sprijinul operatorilor de
salubritate.
Avand in vedere faptul ca gestionarea deseurilor voluminoase generate de populatie, ca
parte a deseurilor municipale, cade in sarcina autoritatilor publice locale, prin serviciul de
salubrizare (conform Legii nr. 101/2008), operatorii de salubritate desemnati vor asigura
si colectarea acestui tip de deseuri, prin campanii de colectare regulate, pe sistemul „din
poarta in poarta”.
Pentru zonele 1, 4 si 6 deseurile voluminoase vor fi transportate cu camioanele lung curier
de la statiile de transfer la statia de sortare Valenii de Munte, iar pentru zona 7 deseurile
voluminoase vor fi transportate cu camioanele lung curier de la statiile de transfer la statia
de sortare Boldesti – Scaeni.
Pentru zonele 2, 3 si 5 deseurile voluminoase vor fi transportate direct la facilitatea de
sortare prevazute in zonele respective, astfel pentru zona 2 la statia de sortare Boldesti –
Scaeni, pentru zona 3 la statia de sortare Draganesti si pentru zona 5 la statia de sortare
Valenii de Munte.
In acest sens, au fost prevazute spatii pentru depozitarea temporara a deseurilor
voluminoase, respectiv la fiecare statie de sortare.
Deseurile periculoase din deseurile municipale
Pentru colectarea deseurilor periculoase continute in deseurile menajere solutia propusa
vizeaza colectarea prin puncte de colectare mobile (masini de colecta a deseurilor
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periculoase in conformitate cu prevedrile legale), prin campanii lunare in mediul urban si
trimestriale in mediul rural.
Stabilirea punctelor de stationare si a orarului de stationare se va face de catre autoritatile
locale, iar publicul va fi informat in ceea ce priveste organizarea colectarii deseurilor
periculoase. Punerea la dispozitie a masinilor de colecta va fi in sarcina operatorilor,
avizele vor fi obtinute de catre operatori.
La nivel de Proiect a fost prezentata o situatie estimativa privind necesitatea unui numar
de opt masini pentru colectarea deseurilor periculoase, urmand sa fie folosite astfel: in
zona 1 – 1 masina, in zonele 2 si 3 – 3 masini, in zonele 4 si 5 – 2 masini, in zonele 6, 7 –
2 masini. Pentru zona 2 se propune colectarea deseurilor periculoase si transportarea
directa catre depozitarea finala la depozitul de deseuri periculoase situat la Aricestii –
Rahtivani, amplasat in cadrul acestei zone de arondare.
Deseurile periculoase vor fi depozitate temporar la statiile transfer, fiind necesar cate 3
containere pentru -statia de transfer Busteni, pentru statia de transfer Draganesti 2,
pentru statia de transfer Urlati 4 si 1 la statia de transfer Valea Doftanei. Furnizarea
acestor containere va cade in sarcina operatorilor statiilor de transfer, lucru care va fi
specificat in documentatiile de atribuire aferente procedurilor de achizitie publica in urma
carora vor fi desemnati acesti operatori.
Depozitarea finala a acestui tip de deseu se poate realiza la depozitul conform de deseuri
periculoase de la Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, depozit ce apartine EcoMaster
Servicii Ecologice. Depozitul de deseuri periculoase Aricestii Rahtivani este situat in
ansamblul denumit Ecopark al societatii mentionate, avand o prima celula deschisa cu o
capacitate de 240.000 mc.
Costurile aferente colectarii si depozitarii deseurilor periculoase au fost incluse in Analiza
Cost Beneficiu.
Deseuri din echipamente electrice si electronice (DEEE)
Conform obligatiilor impuse prin HG 448/2005, in judetul Prahova functioneaza in prezent
puncte de colectare a DEEE, fiind demarate periodic campanii cu precadere in mediul
urban.
Pentru colectarea deseurilor periculoase, acolo unde nu exista puncte de colectare
amenajate pentru acest tip de deseuri, in cadrul proiectului s-au propus puncte de
colectare mobile (masini de colectare a DEEE-urilor) care vor fi utilizate in cadrul unor
campanii de informare si colectare. Campaniile vor fi demarate lunar pentru mediul urban
si trimestrial pentru mediul rural.
Operatorii vor organiza colectarea si transportul acestor deseuri in conformitate cu caietul
de sarcini si tinand cont de cantitatile estimate si prezentate in cadrul SF.
Se mentioneaza ca furnizarea containerelor necesare stocarii temporare a acestor deseuri
va cadea in sarcina operatorilor statiilor de sortare, lucru care va fi specificat in cadrul
caietelor de sarcini aferente procedurilor de achizitie publica pentru delegarea operarii
acestor statii.
In tabelul de mai jos este prezentat necesarul de investitii in sistemul de colectare deseuri
de la nivelul judetului Prahova.
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Tabel 2: Necesarul de recipienti pentru colectare la nivel SMID Prahova

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]

Pubele si containerele pentru colectarea deseurilor rezultate din piete, parcuri, gradini si
stradale vor intra in responabilitatea operatorilor de colectare din fiecare zona.
Deoarece numarul de containere si pubele este destul de mare ( ase vedea tabelul de mai
sus), infrastructura aferenta sistemului de colectare deseuri ce va fi achizitionata prin
proiect este prezentata in tabelul de mai jos, diferenta urmand a intra in responsabilitate
operatorilor de colectare din fiecare zona.
Tabel 3: Recipienti pentru colectarea deseurilor achizitionati prin Proiect

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]
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7.2.2 Transportul si transferul deșeurilor
Investitiile din cadrul componentei de colectare si transport au drept scop asigurarea
sistemului de colectare la nivelul intregului judetului Prahova, implementarea sistemului
de colectare selectiva, , optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a
deseurilor, promovarea si incurajarea compostarii individuale in zona rurala.
In cadrul componentei de transport investitiile constau in asigurarea de autospeciale
pentru transportul deseurilor de la producatorii de deseruri la statiile de transfer/ sortare/
TMB si depozite, precum si de la statiile de sortare/ TMB la depozitele de deseuri
conforme.
In cadrul proiectului, Consultantul initial a optat pentru urmatoarele tipuri de autospeciale
necesare asigurarii transportului deseurilor de la generatori catre statiile de transfer/
sortare/ TMB si/sau depozite:



Autospeciala de 6 tone - se va utiliza in mediul urban, pentru colectarea deseurilor
menajere din zonele cu blocuri;



Autospeciala de 8 tone - se va utiliza in mediul urban, pentru colectarea deseurilor
menajere din zonele cu case si pentru colectarea deseurilor asimilabile;



Autospeciala de 8 tone - pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile din
zonele rurale;





Autospeciala de 8 tone - pentru colectarea deseurilor stradale si din piete.



Autospeciala de 30 m3 pentru colectarea deseurilor voluminoase (ex. colectare lunara,
in decursul a 4 zile).

Autospeciale pentru maturarea strazilor;
Autospeciala pentru colectarea deseurilor periculoase din deseurile menajere, tip Haz
Mobile;

Obligativitatea asigurarii acestor tipuri de echipamente va reveni operatorilor de
salubritate care vor avea in gestionare colectarea deseurilor/zona, lucru care va fi
specificat in cadrul documentatiilor de atribuire aferente procedurilor de achizitie publica
privind delegarea serviciului de colectare si transport deseuri.
In tabelul de mai jos este prezentat necesarul de autospeciale pentru transportul
deseurilor la nivelul judetului Prahova.
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Tabel 4: Necesarul de autospeciale aferente SMID Prahova

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]

Pentru deseurile generate in zonele 1 si 4, Proiectul prevede constructia a 2 statii de
transfer (ST) a deseurilor: ST Busteni si ST Urlati.
In cadrul acestor statii de transfer, deseurile municipale vor fi descarcate pe fractii
colectate (reciclabile si reziduale) din vehiculele de colectare si stocate pentru o scurta
perioada de timp, pana cand acestea vor fi reincarcate in masinile de transport lung
curiere, pentru transpotarea catre facilitatile de sortare si depozitare. Transferul deseurilor
reziduale si a deseurilor reciclabile vor fi transportate fara a fi compactate in prealabil,
pentru a asigura o eficienta optima a sortarii si tratarii mecano - biologice.
Fiecare stație de transfer va fi dotată cu un sistem informatic de management integrat al
deșeurilor, ce va colecta toate informațiile din zonele de arondare și va permite corelarea
acestora, crearea de rapoarte de analiză, rapoarte ale trendului pentru diverși parametri
monitorizați astfel încât să creeze o imagine globală a întregului sistem.



Statia de transfer Busteni

ST Busteni va deservi zona 1 Busteni, prin urmare la dimensionarea statiei au fost
luate in considerare cantitatile de deseuri care vor fi colectate din zona 1, respectiv
localitatile din mediul urban. Statia de transfer Busteni va avea o capacitate de 15.831
t/ansi va fi dotata cu platforma de stocare temporara si incarcare mecanizata in
containere de transport. Deșeurile vor fi descărcate din mașinile de colectare și stocate
pentru o perioadă scurtă, până la încărcarea lor în mașinile de lung curier spre a fi
transportate către stațiile de sortare, MBT și depozitare.
ST Busteni se afla la o distanta de 85 de km fata de statia de sortare Valenii de Munte, 80
km de depozitul urban conform Boldesti - Scaeni prevazut in zona centrala a judetului si la
o distanta de 75 km fata de statia TMB Ploiesti.


Statia de transfer Urlati

ST Urlati va deservi zona 4 Urlati, la dimensionarea statiei luandu-se in considerare
cantitatile de deseuri care vor fi colectate din zona 4, localitatile din mediul rural si orasul
Urlati.
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ST Urlati va avea o capacitate de 14.548 t/an, fiind situata la o distanta de 40 km fata de
statia de sortare Valenii de Munte, la 27 km fata de depozitul urban conform BoldestiScaeni si 25 km fata de statia TMB Ploiesti.



Statii de transfer existente: Draganesti, Valea Doftanei si Campina

In ceea ce priveste statiile de transfer existente in judetul Prahova, respectiv ST
Draganesti, ST Valea Doftanei si ST Campina, pentru a fi integrate in Sistemul de
Management Integrat al Deseurilor, in cadrul Proiectului au fost propuse urmatoarele
investitii:



Achizitionarea unei masini de transport lung curier si a unui container de capacitate
32 m3 pentru transferul deseurilor, pentru statia de transfer Draganesti;



Achizitionarea unei masini de transport lung curier si a 3 containere de capacitate 32
m3 pentru transferul deseurilor, pentru statia de transfer Valea Doftanei;



Dotarea cu sisteme informatice de management integrat al deseurilor pentru fiecare
statie de transfer, sistem care va colecta toate informatiile din zonele de arondare si
va permite corelarea acestora, crearea de rapoarte de analiza, rapoarte ale trendului
pentru diversi parametri monitorizati astfel incat sa creeze o imagine globala a
intregului sistem.

In tabelul de mai jos este prezentat necesarul de masini long curier pentru transportul
deseurilor de la statiile de transfer catre celelate facilitati aferente sistemului de gestionare
a deseurilor din judetul Prahova.

Tabel 5: Necesarului de masini long curier aferente SMID Prahova

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]

Transferul deseurilor
Zona 1 - Busteni: Autospecialele vor ridica deseul in zile diferite, in functie de natura lui:
deseu reciclabil (pe fiecare tip de fractie), deseu rezidual si deseu rezidual din domeniul
public (pubele mici 50 l - stradal si piete /parcuri) din cele 3 orase ale zonei.
Deseul reciclabil va fi colectat functie de gospodarie locuinta individuala/bloc si transportat
la ST Busteni si apoi cu lung – curier la SS Valenii de Munte. Deseul rezidual colectat din
zona 1 (zona cu specific urban unde nu se introduce compostarea in gospodarii) va fi
transportat la ST Busteni urmand apoi a fi transportat spre statia TMB Ploiesti.
Deseul rezidual din domeniul public colectat la ST Busteni va fi transportat cu lung – curier
la depozitul de deseuri urban conform Boldesti - Scaeni.
Zona 2 cu facilitati de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare directa la
depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni: Colectarea in aceasta zona se va
realiza pe tipuri de deseu, in functie de cantitatile generate.
Deseul reciclabil va fi - transportat direct la SS din zona 2 Boldesti – Scaeni, in timp ce
deseul rezidual din mediul urban va fi transportat direct la statia TMB Ploiesti aflata in
aceasta zona de arondare.
In ceea ce priveste deseul rezidual din domeniul public acesta va fi transportat direct la
depozitul de deseuri urban conform Boldesti - Scaeni.
Refuzul de sortare provenit de la SS Boldesti – Scaeni se va transporta spre depozitul de
deseuri urban conform Boldesti – Scaeni, situat la circa 300 de m de statia de sortare.
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Refuzul statiei TMB si materialul biostabilizat provenit de la statia TMB Ploiesti se vor
transporta spre depozitul de deseuri conform.
Pentru circa 60% din gospodariile din mediul rural se vor asigura recipienti de compostare
in care se vor composta deseurile biodegradabile colectate din gospodariile individuale. Se
estimeaza ca prin aceasta metoda se composteaza circa 60% din fractia biodegradabila,
compostul rezultat fiind utilizat in gospodarii.
Deseul rezidual, rezultat din cel circa 40% din gospodarii, in care nu se implementa
compostarea individuala va fi transportat direct la depozitul de deseuri conform Boldesti
Scaieni.
In Zona - 3 Draganesti beneficieaza de statie de transfer (ST) si statie de sortare
(SS) Draganesti si statie de compostare (SC) Balta Doamnei, proiecte existente
finantate prin fonduri PHARE. Zona 3 cuprinde numai localitati din mediul rural.
La fel ca si in alte zone, deseul colectat va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla
plastic/metal, deseu rezidual si deseu rezidual provenit din domeniul public.
In aceasta zona, spre deosebire de celelalte zone unde se va implementa, in mediul rural,
compostarea in gospodarii a deseului biodegrabil, se vor folosi facilitatile existente
(pubele, containere, statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare) prin
proiectele PHARE implementate, mentionate mai sus.
Astfel, deseul biodegradabil va fi colectat si transportat spre compostare in cadrul facilitatii
existente in zona de arondare, respectiv statia de compostare de la Balta Doamnei.
Deseul reciclabil va fi colectat si transportat direct la statia de transfer si sortare din zona
de arondare de la Draganesti, executata cu fonduri prin finatare PHARE.
Deseul rezidual provenit din domeniul public refuzul de sortare si refuzul statiei de
compostare se vor transporta cu lung – curier de la statia de transfer si sortare Draganesti
catre depozitul de deseuri urban conform Boldesti – Scaeni.
Zona 4 Urlati: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie de
cantitatile generate.
Deseul reciclabil va fi colectat functie de gospodarie locuinta individuala/bloc si transportat
la ST Urlati si apoi cu lung – curier la SS Valenii de Munte. Deseul rezidual colectat va fi
transportat la ST Urlati si apoi transportat cu lung curier catre statia TMB Ploiesti.
Deseul rezidual din domeniul public va fi colectat si transportat la statia de transfer Urlati
urmand sa fie transportat cu lung – curier catre depozitul de deseuri urban conform
Boldesti - Scaeni.
Pentru circa 60% din gospodariile din mediul rural se vor asigura recipienti de compostare
in care se vor composta deseurile biodegradabile. Se estimeaza ca prin aceasta metoda se
composteaza circa 60% din fractia biodegradabila, compostul rezultat fiind utilizat in
gospodarii. Zona 5 Valenii de Munte: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in
functie de cantitatile generate.
Avand in vedere existenta SS si depozitului de deseuri conform Valenii de Munte, in cadrul
acestei zone de arondare, deseurile reziduale din domeniul public se vor colecta si
transporta direct in cadrul depozitului mentionat, iar deseurile recicalabile se vor
transporta direct la SS Valenii de Munte. Refuzul SS Valenii de Munte se va transporta
spre depozitul de deseuri conform Valenii de Munte.
Deseurile reziduale vor fi colectate si transportate direct la catre statia TMB Ploiesti.
Pentru circa 60% din gospodariile din mediul rural se vor asigura recipienti de compostare
in care se vor composta deseurile biodegradabile. Se estimeaza ca prin aceasta metoda se
composteaza circa 60% din fractia biodegradabila, compostul rezultat fiind utilizat in
gospodarii.
In Zona 6 Valea Doftanei: zona 6 beneficieaza de ST Valea Doftanei, proiect existent cu
finantare din bugetul local, zona cuprinzand doar mediul rural; se va realiza colectarea
deseurilor doar din zona rurala.
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La fel ca si in alte zone rurale, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil
hartie/carton, sticla si plastic/metal, rezidual si rezidual din domeniul public.
Deseurile reciclabile vor fi transportate de la ST Valea Doftanei la SS Valenii de Munte
aflata in zona 5 de arondare, iar deseurile reziduale si deseurile reziduale din domeniul
public vor fi colectate la ST Valea Doftanei si transportate cu lung curier spre depozitul de
deseuri urban conform Boldesti – Scaeni.
Pentru circa 60% din gospodariile din mediul rural se vor asigura recipienti de compostare
in care se vor composta deseurile biodegradabile. Se estimeaza ca prin aceasta metoda se
composteaza circa 60% din fractia biodegradabila, compostul rezultat fiind utilizat in
gospodarii.
Zona 7 Campina: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie
de cantitatile generate.
Deseul reciclabil va fi colectat functie de gospodarie locuinta individuala/bloc si transportat
la ST Campina si apoi cu lung – curier la SS Boldesti - Scaeni.
Deseul rezidual din domeniul public va fi colectat si transportat la statia de transfer
Campina urmand sa fie transportat cu lung – curier catre depozitul de deseuri urban
conform Boldesti - Scaeni.
Pentru circa 60% din gospodariile din mediul rural se vor asigura recipienti de compostare
in care se vor composta deseurile biodegradabile. Se estimeaza ca prin aceasta metoda se
composteaza circa 60% din fractia biodegradabila, compostul rezultat fiind utilizat in
gospodarii.

7.2.3 Sortarea deșeurilor
Sortarea si recuperarea deseurilor din ambalaje
In judetul Prahova exista in prezent 2 statii de sortare (SS) operationale, una la
Valenii de Munte ce acopera necesitatile zonelor 1,4,5 si 6 si una la Draganesti
(finantata din fonduri Phare), pentru zona 3.
Analiza efectuata de catre Consultantul initial in cadrul Studiul de fezabilitate a evidentiat
necesitatea construirii unei statii de sortare la Boldesti-Scaeni care va deservi
zonele 2 si 7, in scopul atingerii tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor din
ambalaje in judetul Prahova.
Aceasta statie va prelucra deseurile reciclabile din hartie/carton, plastic si metal, sticla, si
va facilita dezmembrarea deseurilor voluminoase, in scopul colectarii lemnului in vederea
reciclarii si valorificarii acestuia. Succesul de sortare in cadrul statiei de sortare de la
Boldesti – Scaeni se estimeaza la 75%, selectarea fiind manuala pentru urmatoarelor
categorii de deseuri: hartie, carton, PET-uri, folii de plastic, iar deseurile metalice vor fi
extrase de pe banda de sortare cu ajutorul magnetilor. Deșeurile de sticlă nu vor intra în
SS, fiind colectate separat (prin sistemul de colectare propus, un container este destinat
deșeurilor de sticlă) și stocate temporar în containere în cadrul SS, fiind ulterior preluate și
transportate in vederea valorificarii si reintroducerii in circuitul economic, la fel ca celelelte
fractii recuperate.
SS Boldesti – Scaeni ce va avea o capacitate de 51.175 tone/an (aceasta capacitate nu
cuprinde deseurile de sticla ce reprezinta cca 11.636 tone/an). Refuzul de sortare de la
statia de sortare Boldesti-Scaeni va fi de cca 18.342 tone.
In tabelul urmator sunt prezentati parametrii de proiectare pentru SS Boldesti - Scaieni:
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Tabel 6: Paramentrii de proiectare pentru SS Boldesti Scaieni

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]

7.2.4 Tratarea deșeurilor biodegradabile
Prima statie de compostare a deseurilor biodegradabile din judetul Prahova a fost
realizata in anul 2010 in comuna Balta Doamnei, proiectul fiind finantat prin fonduri
Phare 2006 Coeziune economica si sociala. Statia este destinata deseurilor biodegradabile
municipale si deseurilor din gradini si parcuri, dar si reziduurilor animaliere din zona 3
Draganesti. Capacitatea statiei de compostare este de 3-6 t/zi amestec deseuri
biodegradabile si gunoi de grajd (raport 40-60%). Cantitatea de deseuri biodegradabile
tratata la statia Balta Doamnei este de cca 1.775 tone, din care 355 tone reprezinta
refuzul de deseuri biodegradabile ale statiei, cantitate ceva fi transportata lung curier spre
depozitare in cadrul depozitului de deseuri Boldesti-Scaeni.
Tinta pentru 2016 privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate in
judetul Prahova, va fi atinsa, conform analizei efectuate in cadrul Studiului de Fezabilitate,
prin constructia prin acest Proiect a unei statii de tratare mecano-biologice a
deseurilor reziduale (biodegradabil + altele cantitatilor de deseuri) (TMB) la Ploiesti.
Capacitate totala a instalatie este de 150.000 t/an (poate trata o cantitate de deseuri
reziduale de cca 144.211 t/an si deseuri biodegradabile din gradini, parcuri si piete de cca
3.055 t/an).
La statia TMB Ploiesti se vor transporta deseurile reziduale din zonele 1, 2, 4, 5 si 7.
Statia TMB Ploiesti va fi operationala 356 de zile/an si va avea un numar de 32 de
biocelule, din care 2 biocelule vor functiona in vedererea obtinerii compostului de buna
calitate (in perioada de generare a deseurilor verzi din gradini, parcuri si piete), iar 30
biocelule vor procesa material biostabilizat. Compostul rezultat din cele 2 biocelule va fi
valorificat prin vanzare catre autoritatea care administreaza spatiile verzi din Municipiul
Prahova, respectiv Administratia Domeniului Public Ploiesti.
Refuzul statiei TMB Ploiesti va fi de cca 36.895 tone, din care 36.740 reprezinta refuzul
provenit de la deseurile reziduale si 155 tone reprezinta refuzul provenit de la deseurile
biodegradabile din gradini, parcuri si piete. Refuzul statiei TMB se va transporta spre
depozitare la depozitul de deseuri Valenii de Munte.
Un procent de de circa 91% din cantitatea de material biostabilizat (CLO) rezultata de la
statia TMB Ploiesti va fi depozitata in cadrul depozitului de deseuri conform Boldesti –
Scaeni, diferenta de 9% va fi folosita pentru amenajarea terenurilor degradate, poluate
(imbunatatirea calitatii solurilor,inchideri de mine).
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7.2.5 Eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri conforme
Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni
Cantitatile totale de deseuri ce vor fi depozitate in perioada de prognoza (2010-2025) sunt
de aproximativ 1.921.732 mc la depozitul de deseuri conform Boldesti-Scaeni si 675.482
mc la depozitul de deseuri conform Valenii de Munte (inclusiv namoluri de la statiile de
epurare a apelor uzate orasenesti).
La depozitul Boldesti-Scaeni se vor depozita:



deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural provenite
din zonele 1, 2, 3, 4, 6 si 7;



reziduurile rezultate (refuzul de circa 25%) din cadrul statiei de sortare BoldestiScaeni;




refuzurile rezultate de la statiile de sortare Draganesti si compostare Balta Doamnei;
circa 91% din cantitatea de material biostabilizat rezultat de la statia TMB Ploiesti
(diferenta de 9% de material biostabilizat va fi utilizat in amenajarea terenurilor
degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, inchideri de mine).

La depozitul de deseuri conform Valenii de Munte se vor depozita:



deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural provenite
din zona 5, zona in care se regaseste depozitul;




reziduurile rezultate din cadrul statiei de sortare Valenii de Munte;
reziduurile rezultate din cadrul statiei TMB Ploiesti.

7.2.6 Reabilitarea depozitului de deșeuri urban neconform existent
Depozite de deseuri neconforme existente
In cadrul Proiectului este inclusa investitia privind inchiderea depozitului urban neconform
Ploiesti, amplasat in zona intravilana a Municipiului Ploiesti, pe centura de Est a orasului.
Depozitul a fost inaugurat in anul 1950 si apartine domeniului public al Municipiului
Ploiesti. Suprafata depozitului este de circa 31 ha, impartita in 2 zone, zona noua 5 ha si
zona veche 26 ha, avand in total o capacitate proiectata si depozitata de 2.450.000 mc.
Inchiderea depozitului urban neconform de deseuri Ploiesti, prevede urmatoarele lucrari:




Umplerea completa a gropilor si denivelarilor existente in corpul depozitului;



Sistematizarea depozitului astfel incat apa din precipitatii sa nu stagneze pe suprafata
lui si sa se scurga in mod natural, de la partea superioara catre bazele laterale



Aplicarea unui strat de impermeabilizare cu pamant argilos in grosime de 0,3 m pe
suprafata si pe taluze;



Aplicarea unui strat de acoperis din nisip usor coeziv, pietris si pamant vegetal in
grosime de 0,5 m din care pamant vegetal in strat minim 0,1 m;



Realizarea unor rigole pereate, inierbate, perimetrale, pentru preluarea apei din
precipitatii scurse de pe versanti;

Remodelarea bazei depozitului, micsorandu-se, concomitent cu realizarea unor taluzuri
a caror panta va permite o stabilitate naturala a terenului;
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Insamantarea cu ierburi perene;



Realizarea unui numar de 10 puturi de evacuare gaz depozit si 2 puturi in zona noua
pentru monitorizare levigat;



Realizarea unui numar de 13 puturi evacuare gaz depozit si prelevare probe in zona
veche si 3 puturi prelevare probe in zona veche pentru monitorizare levigat.

Plantarea de tufisuri si arbusti pe intreaga suprafata a depozitului;
Dig de protectie cu gabioane avand in vedere erodarea malului aflat in apropierea
raului Teleajen, pe o lungime de aproximativ 750 m;

In ceea ce priveste lucrarile pentru monitorizarea post-inchidere a depozitului de deseuri
neconform Ploiesti, acestea constau in:



1 put de monitorizare in amonte si 2 puturi in aval de perimetrul depozitului, pentru
monitorizarea calitatii apei freatice



5 puturi de monitorizare levigat (2 in zona noua si 3 in zona veche).
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8.

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ PRIVIND
ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE
ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

8.1 Cadrul general
Avand in vedere cadrul instiutional stabilit la nivelul judetului Prahova si intentia
beneficiarilor de a se asigura finantarea crearii si dezvoltarii infrastructurii serviciului de
salubritate la nivelul judetean prin fonduri nerambursabile ale U.E., prin intremediul POS
Mediu, materializata in principal prin incheierea Contractului de Finantare nr. 139638 din
data de 18.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Consiliul
Judetean, cu avizul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru
Managementul Deseuri Prahova”, elementele cadrului institutional si modalitatea de
impementare a proiectului sunt date de conditionalitatile impuse prin POS Mediu.

8.2 Entități principale implicate in derularea Proiectului
Aspectele relevante legate de abordarea regionala, aranjamentul institutional propus,
precum si rolurile si responsabilitatile principalelor parti interesate implicate (ADI, Consiliul
Judetean, Unitatea de Implementare a Proiectului au fost definite la nivelul Cererii de
Finantare si in documentele suport, respectiv Analiza Institutionala.



Astfel, Consiliul Judetean actioneaza in calitate de Beneficiar al Proiectului si
actiunile sale, sprijinite de Consiliul de Administratie al ADI, vor fi raportate catre
Adunarea Generala ADI. In calitatea sa de Beneficiar al Proiectului, Consiliul Judetean
va asigura cofinantarea si sumele destinate cheltuielilor neeligibile, devenind in schimb
proprietarul bunurilor / activelor achizitionate in cadrul proiectului.



La nivelul judetului Prahova a fost infiintata Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati Publice – „Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova” (denumita in continuare ADI Prahova). Conform extrasului din
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, ADI Prahova a fost inregistrata la 15.10.2009,
avand Codul de Inregistrare Fiscala 26119626. In prezent din ADI Prahova fac parte
Consiliul Judetean si toate unitatile administrativ-teritoriale, cu exceptia Orasului Mizil.
Orasul Mizil a incheiat, un contract, avand ca obiect principal colectarea si transportul
deseurilor, cu un operator de salubrizare ADI Prahova va avea ca principale
responsabilitati: coordonarea planificarilor locale si judetene prin elaborarea si
aprobarea strategiilor de dezvoltare si in special a strategiei pentru gestionarea
integrata a deseurilor in zonele afectate de Proiect, monitorizarea executarii
contractelor de delegare, instituirea unei politici tarifare coerente la nivel Judetean.



Pentru o implementarea eficienta a Proiectului, Consiliul Judetea a infiintat, in
structura sa, o Unitate de Implementare a Proiectului, cu responsabilitati clare
pentru toate fazele Proiectului, respectiv pregatirea, implementarea si faza
operationala.

8.3 Delegarea managementului serviciilor
La nivelul pregatirii Proiectului, au fost analizate mai multe optiuni privind delegarea
servicului de salubritate aferent SMID, dintre care Consiliul Judetean impreuna cu ADI au
ales urmatoarele:

 Cu privire

la serviciile de colectare si transport al deseurilor s-a stabilit sa se
incheie 4 contracte, pe fiecare zona de colectare, incluzand si operarea statiilor de
transfer/alte facilitati, dupa cum urmeaza:



1 contract pentru zona de colectare 1 (Busteni),
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1 contract pentru zonele de colectare 2 (Boldesti Scaeni) si 6 (Valea Doftanei),



1 contract pentru zona de colectare 7 (Campina).

1 contract pentru zonele de colectare 3 (Draganesti), 4 (Urlati) si 5 (Valenii de
Munte)

 Transportul deseurilor

de la facilitatile de transfer catre depozit va fi asigurat
de aceeasi operatori care vor asigura serviciilor de colectare si transport.

 Statia

de sortare Boldesti-Scaeni si statia de tratare mecano biologica de la
Ploiesti vor fi operate de un singur operator.

 Sistemul

de plata se va realiza in mod unitar, prin folosirea tarifelor atat in
zonele urbane cat si in zonele rurale. Acelasi sistem va fi aplicat si utilizatorilor ne
casnici, care vor incheia contracte individuale cu operatorii de salubrizare.

Serviciile de colectare si transport al deseurilor de la populatie la statia de
transfer/sortare/compost sau direct la depozitul ecologic, se vor atribui in baza unor
proceduri de delegare ce vor fi organizata de catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara, in numele si pe seama autoritatilor locale implicate si a CJ Prahova:
In ceea ce priveste exploatarea facilitatilor sortare si tratare va fi atribuit 1
contract avand ca obiect exploatarea SS Boldesti-Scaeni si a TMB Ploiesti,
Autoritate Contractanta fiind Consiliul Judetean Prahova.
In ceea ce priveste contractele de salubrizare existente, s-a luat decizia ca acelea
dintre ele care nu sunt incheiate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si a
celei comunitare referitoare la serviciile de salubrizare publica a localitatilor si la achiziile
publice (de exemplu nu este prevazuta colectarea selectiva, chiar daca au fost incheiate
dupa anul 2006) vor fi reziliate. De asemenea, contractele incheiate cu operatori care au
licentele expirate sau nu au avut niciodata licente vor fi reziliate, avand in vedere ca nu
sunt respectate prevederile legale.



In localitatile in care serviciile de salubrizare sunt efectuate de catre un operator
public (fie prin gestionare directa, de catre un departament specializat din cadrul
Primariei, fie de catre un operator public), noul contract, acordat de ADI in cadrul
structurii create prin Proiect, va intra in vigoare de indata ce noul operator va fi
selectat.



Delegarea serviciilor publice de colectare a deseurilor se va face prin licitatie publica
organizata de ADI, in numele si pentru autoritatile administrativ teritoriale, grupate pe
zone, in functie de statiile transfer sau depozitele la care sunt arondate.



In ceea ce priveste Proiectele PHARE, acestea vor fi integrate in noua structura de
gestionare a deseurilor, in momentul in care Sistemul de Management Integrat al
Deseurilor devine functional.



Cu privire la depozitul ecologic Boldesti Scaeni, Consiliul Judetean, Consiliul Local
Boldesti-Scaeni si S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea deseurilor S.R.L.
(proprietarul si operatorul depozitului) vor semna un act aditional la Protocolul de
Asociere initial, care va contine prevederi despre extinderea ariei de acoperire,
monitorizarea de catre ADI, aprobarea tarifelor de catre ADI, respectarea indicatorilor
de performanta stabiliti de ADI, etc.

8.4 Contractele de delegare
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata (Legea 101/2006)
prevede la art. 2 alin. (12) ca Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se
implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
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Conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, procedura de atribuire şi regimul juridic
al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele
stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit art. 16 alin. (1) din acelasi act normativ Bunurile proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în
administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.
Art. 24 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (Legea 51/2006),
republicata, dispune urmatoarele:
„(1) Sistemele de utilităţi publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare
- în cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condiţiile legii, în baza
hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în
cazul gestiunii delegate.
(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilităţi publice,
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul
delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii.
Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi
exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 30,
odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza
contractului de delegare a gestiunii.”
Legea nr. 51/2006 – art. 29 alin. (6) – defineşte astfel „Contractul de delegare a gestiunii
este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale,
individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă
determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi
răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi
publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia
de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă
serviciului/activităţii
furnizate/prestate,
în
schimbul
unei
redevenţe,
după
caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de
delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor
Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”
Potrivit art. 29 alin. (7) – (10) din Legea anterior enuntata, „Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.
(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
utilităţi publice sunt:
a) licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are
dreptul de a depune ofertă;
b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după
caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază
clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi
interesaţi.
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(9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin
aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate
finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel
puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care,
în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de
eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să anuleze
procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, în termen de maximum 60 de zile de la data
anulării procedurii.
(10) Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de
licitaţie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. La
procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanţii care au depus
oferte la procedurile de licitaţie organizate şi derulate conform prevederilor alin. (9).”
Conform definitiei legale şi a denumirii utilizate de Legea nr. 51/2006 toate contractele
prin care unitatile administrativ-teritoriale acorda operatorilor dreptul de a presta activitati
de salubrizare pe teritoriul lor constituie contracte de delegare a gestiunii, iar denumirea
lor conform normelor legale trebuie sa fie aceea de „contracte de delegare a gestiunii”,
denumire preluata de altfel şi in Legea nr. 101/2006. Motivul il reprezinta faptul ca in ceea
ce priveşte fondul, continutul acestor contracte, normele aplicabile sunt cele din legislatia
serviciilor publice (Legea nr. 51/2006 ca lege generala şi Legea nr. 101/2006 ca lege
speciala).
Continutul contractelor de delegare a gestiunii
Conform art. 29 alin. (14) din Legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a
gestiunii, indiferent de activitatile delegate, trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze
obligatorii:
a) denumirea partilor contractante
In ceea ce priveşte denumirile partilor contractante facem urmatoarele precizari:
- unitatea administrativ-teritoriala sau unitatile administrativ-teritoriale care deleaga
impreuna gestiunea unor activitati componente ale serviciului de salubrizare poarta
denumirea, conform legii, de „delegatar”
- operatorul caruia i se deleaga gestiunea este denumit, conform legii, „delegat”
- chiar in situatia in care acest contract este incheiat de o ADI calitatea de delegatar o au
in continuare impreuna UAT membre ale acelei ADI care sunt parti la contract; ADI este
doar un mandatar al acestora, care actioneaza in numele şi pe seama delegatarului;
- parte la contract este intotdeauna unitatea administrativ-teritoriala, singura care are
personalitate juridica conform art. 213 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, nefiind corect din punct de vedere legal ca parte in contract sa fie consiliul
local (care este autoritatea deliberativa a UAT) sau „primaria”, cu precizarea ca Legea nr.
215/2006 nici nu face vreo referire la „primarii” ca autoritati publice, ci la „primar” ca
autoritate executiva.
b) obiectul contractului;

Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001: „Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de
drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de
drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale
de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin
domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice
sau juridice, în condiţiile legii.”
3
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Precizam ca, in baza celor aratate mai sus privind legatura intrinseca intre prestarea unui
serviciu/ unei activitati componente şi exploatarea de catre acelaşi operator a
infrastructurii aferente, nu pot face obiectul contractului acele activitati a caror
infrastructura nu este exploatata de catre operatorul caruia i s-ar delega gestiunea
activitatii prin includerea ei in obiectul contractului. Astfel, de exemplu, atunci cand un
operator nu exploateaza nici un depozit de deşeuri, activitatea de depozitare nu poate face
obiectul contractului de delegare ce i se atribuie. Faptul ca acel operator transporta
deşeurile la depozitul exploatat de alt operator nu il transforma in prestator al activitatii de
depozitare. Eliminarea deşeurilor la un depozit indicat in contract constituie o obligatie a
operatorului de transport, iar tariful de depozitare (in situatia unei relatii directe intre cei
doi operatori) daca il plateşte direct operatorului de la depozit va constitui o componenta a
tariful de colectare-transport (ea reprezinta o cheltuiala a operatorului de transport care
va fi recuperata de la utilizatori), insa includerea acesteia in tarif nu echivaleaza cu
prestarea propriu-zisa a activitatii.
c) durata contractului;
Un contract de delegare nu poate fi incheiat pe o perioada nedeterminata, dupa cum
rezulta chiar din definitia sa legala, prevazuta de art. 29 al. (6) din Legea 51/2006:
„Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care
unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de
delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de
delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a
furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi
specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în
schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de
asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de
delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră
sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”
In ceea ce priveşte contractele de delegare incheiate pe termen foarte lung, precizam de
asemenea ca durata maxima a unui astfel de contract este intr-adevar fixata de lege la 35
de ani, putand fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea
administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului,
realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea
contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. Prelungirea se poate
face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani (art. 32 alin
3).
In cazul contractelor de delegare pentru activitatea de colectare si transport a
deseurilor se propune ca durata acestora sa fie de 8-10 ani raportat la durata de
amortizare si la recomandarile AM POS Mediu.
In ceea ce priveşte clauzele de prelungire ale contractelor, facem urmatoarele
precizari legate de conditiile restrictive impuse lege pentru prelungirea contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare:



Legea nr. 51/2006 (legea generala) prevede la art. 32 alin. (3) ca: „Durata unui
contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea
acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în
sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta
poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea
administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a
serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul
rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor
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şi taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului
să nu depăşească 49 de ani.”



Legea nr. 101/2006 (legea speciala) prevede la art. 14 ca: „(2) Durata unui
contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decat durata necesara
amortizarii investitiilor, fara a depaşi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi
prelungita decat in urmatoarele conditii:
a)
pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu
poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;
b)
in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei
publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat
investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea
contractului initial decat printr-o creştere excesiva a tarifelor şi taxelor.”

Prin aplicarea principiului de drept conform caruia legea speciala deroga de la legea
generala, dar se completeaza cu prevederile legii generale in masura in care acestea nu
sunt contrare prevederilor din legea speciala, aplicarea prevederilor din cele doua acte
normative se va face respectand urmatoarele reguli:
1. in primul rand, conform art. 14 al Legii nr. 101/2006, respectiv:
-

fie pentru motive de interes general pe o perioada de maximum 2 ani,

-

fie justificat de faptul ca amortizarea in termenul ramas pana la expirarea contractului
initial a investitiilor realizate nu s-ar putea face decat cu o creştere excesiva a tarifelor
şi taxelor, caz in care Legea nr. 101/2006 (legea speciala) nu prevede un termen
maxim al prelungirii şi prin urmare se completeaza cu Legea nr. 51/2006 (legea
generala) care prevede un termen general maxim pentru orice prelungire a
contractelor de delegare ”fara ca acesta sa depaseasca 49 de ani”;

2. pentru aspectele care nu sunt prevazute de Legea nr. 101/2006, conform art. 32 al
Legii nr. 51/2006, respectiv:
-

intotdeauna respectand durata maxima totala (initiala + prelungire) a contractului de
maxim 49 de ani care nu trebuie depaşita prin prelungire;

-

intotdeauna fiind solicitată de autoritatea administrației publice locale, pentru a se
evita o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

In concluzie contractul va putea fi prelungit, doar in urmatoarele cazuri:
a) pentru motive de interes general pe o perioada de maximum 2 ani;
b) justificat de faptul ca amortizarea in termenul ramas pana la expirarea contractului
initial a investitiilor realizate nu s-ar putea face decat cu o creştere excesiva a
tarifelor şi taxelor, ,
in oricare dintre cazuri fara a depaşi o durata maxima totala, insumand durata initiala şi
prelungirea, de 49 de ani.
d) drepturile şi obligatiile partilor contractante;
e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de
capacitati, obiective noi şi al lucrarilor de intretinere, reparatii curente,
reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat şi valoric;
f)

sarcinile şi responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la
programele de reabilitari, reparatii şi renovari, precum şi la conditiile de
finantare a acestora;
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g) indicatorii de performanta privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliti
prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi
cuantificare a acestora, conditii şi garantii;
h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a
acestora;
i)

modul de tarifare şi incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

Precizam ca este vorba despre „tariful” incasat de operator in contravaloarea prestarii
serviciului, care nu se confunda cu „sistemul de tarife”. Acest tarif al operatorului poate fi
recuperat fie direct de la utilizatori (in sistem de tarife, cand exista şi contracte de prestari
servicii incheiate direct de operator cu utilizatorii), fie este platit de UAT (in sistem de taxe
speciale platite de utilizatorii catre autoritatea publica locala).
De asemenea, stabilirea, modificarea şi ajustarea acestor tarife se face in conformitate cu
metodologia ANRSC aprobata prin ordinul nr. 109/2007.
j)

nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz; - conform definitiei legale a
contractului de salubrizare redeventa nu este obligatorie;

k) raspunderea contractuala;
l)

forta majora;

m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din
orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor
realizate;
Exista trei categorii de bunuri care sunt folosite in executare contractului:
-

bunuri de retur sunt acele bunuri care la incetarea din orice cauza a contractului
revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcina delegatarului, fiind bunuri de retur
atat bunurile proprietatea publica sau privata a UAT concesionate operatorului, cat şi
bunurile rezultate din investitiile obligatorii prevazute de contractul de delegare in
sarcina operatorului insa acestea din urma sunt proprietatea operatorului pe durata
contractului abia la incetarea contractului intrand in proprietatea UAT4,

-

bunuri de preluare sunt acele bunuri care la incetarea contractului de delegare pot
reveni delegatarului in masura in care acesta din urma işi manifesta intentia de a
prelua bunurile respective in schimbul platii unei compensatii, in conditiile legii,

-

bunuri proprii acele bunuri care apartin delegatului (operatorului) şi care la incetarea
contractului raman proprietatea acestuia, cu exceptia cazului in care partile convin
altfel

De asemenea, se precizeaza urmatoarele:
-

pe langa definirea celor trei categorii de bunuri contractul trebuie sa identifice, cel
putin generic, bunurile care fac parte din fiecare categorie;

-

este indicat ca in contract sa se stipuleze care sunt obligatiile operatorului de investitii
in intretinerea şi inlocuirea bunurilor de retur;

Art. 28 alin. (3) din legea nr. 101/2006: „Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare
care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile
astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi
revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativteritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor
menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator
până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”.
4
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-

bunurile care revin la incetarea contractului delegatarului (UAT) nu pot fi calificate
drept bunuri proprii (bunurile de infrastructura care sunt prevazute ca investitii in
sarcina operatorului, nu sunt bunuri proprii ale acestuia – deşi sunt in proprietatea
operatorului pe perioada executarii contractului de delegare, ci bunuri de retur
deoarece la incetarea contractului din orice cauza ele vor reveni UAT de drept, gratuit
şi libere de orice sarcini.

o) mentinerea echilibrului contractual;
p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
In fapt, se prevede de obicei o clauza pentru cazurile de incetare a contractului, aceasta
fiind o notiune mai larga, generala care include printre altele:
-

incetarea prin ajungere la termen a contractului;

-

incetarea prin acordul partilor;

-

denuntarea unilaterala a contractului de catre delegatar pentru motive de interes
national sau local, cu plata unei juste despagubiri (situatie de incetare neprevazuta in
mod expres de lege, fiind insa o practica consacrata de jurisprudența europeana, iar
anumite contracte analizate stipuland expres acest caz de incetare);

-

rezilierea care o forma de incetare a contractului ce intervine doar in caz de
neexecutare sau incalcare de catre una dintre parti a obligatiilor sale contractuale,
situatie in care partea prejudiciata poate cere rezilierea contractului cu plata de daune
interese in sarcina partii culpabile;

q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
r) structura fortei de munca şi protectia sociala a acesteia;
s) alte clauze convenite de parti, dupa caz
De asemenea, potrivit art. 29 alin. (13) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr. 51/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare (aplicabila) contractul de delegare a
gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c)

inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publica sau privata
a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).
Precizam ca regulamentul serviciului si caietul de sarcini trebuie sa fie elaborate conform
regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 110/2007, respectiv caietului de
sarcini cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 111/20075.
Deşi nu este mentionata printre clauzele obligatorii din art. 29 mai sus mentionat, avand
in vedere ca organizarea colectarii separata a deseurilor reprezinta o obligatie legala
pentru autoritatile publice locale este obligatoriu ca toate contractele de delegare a
gestiunii activitatii de colectare sa cuprinda clauze clare privind colectarea separata
deseurilor.

5

In prezent exista o documentatie de atribuire standardizata, elaborate cu sprijinul AM POS Mediu, Jaspers, ANRSC, insa aceasta nu

este aprobata oficial si, pe cale de consecinta, nu poate fi opozabila tertilor
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8.5 Proprietatea asupra infrastructurii
In ceea ce priveste investitiile realizate prin proiectele PHARE, avand in vedere ca
pentru operarea infrastructurilor respective au fost creati operatori publici, s-a decis ca
aceste investitii sa fie integrate in cadrul SMID inca din momentul in care acesta devine
operational. Astfel, licitatiile pentru delegarea serviciului vor fi organizate de catre ADI si
pentru localitatile incluse in proiectele PHARE, iar noile contracte vor produce efecte si
pentru aceste zone.
Statia de compostare de la Balta Doamnei si statia de transfer si sortare de la Draganesti
vor fi integrate in SMID; aceste facilitati vor deservi zonele pentru care au fost
dimensionate, astfel incat nu este necesara o extindere. Statia de compostare Balta
Doamnei a fost avuta in vedere pentru atingerea tintelor privind deseurile biodegradabile.
Statia de sortare Draganesti a fost luata in calcul la atingerea tintelor privind deseurile de
ambalaje.
Facilitatile PHARE vor ramane in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale
beneficiare, dar se va acorda un drept de administrare catre ADI/CJ.
In acelasi timp, daca pentru aceste proiecte PHARE au fost create mici Asociatii de
Dezvoltare Intercomunitara, autoritatile locale implicate care sunt membre in aceste mici
ADI isi vor lua angajamentul de a inceta activitatea acestora in momentul preluarii lor in
cadrul SMID.
Statia de transfer Campina va fi integrata in SMID si va deservi zona 7, care reprezinta
aria maxima de acoperire pentru capacitatea prevazuta in proiectat. Integrarea acestei
facilitati nu prevede nici o extindere si are ca finalitate o mai buna gestionare a fluxului de
deseuri in vederea transportarii acestora la facilitatile finale de sortare, TMB si depozitare.
Statia de sortare Valenii de Munte va fi integrata in SMID si va deservi zonele pentru care
a fost proiectata, motiv pentru care nu este necesara o extindere. Integrarea acestei
facilitati in SMID are ca finalitate atingerea tintelor stabilite pentru valorificarea deseurilor
de ambalaje.
Statia de sortare Valenii de Munte a fost luata in calcul la atingerea tintelor privind
deseurile de ambalaje.
Proiecte aflate in operare
In momentul de fata, in judetul Prahova sunt in operare o serie de proiecte finantate prin
programul PHARE – CES 2004/2005, astfel:



Proiecte finantate prin PHARE CES 2004 – Schema de investitii pentru
proiecte mici de gestionare a deseurilor:

1. Sistem de gestionare a deseurilor in zona rurala Carbunesti – judetul Prahova;
2. Infiintare sistem de colectare, selectare si transfer de deseuri menajere in comunele
Draganesti, Gherghita si Dumbrava judetul Prahova.
Aceste proiecte vor fi integrate in sistemul judetean de management integrat al
deseurilor incepand cu anul 2015, cand va trece perioada de 5 ani in care nu pot fi
modificate conditiile initiale stabilite in cadrul contractului de finantare prin fonduri PHARE.



Proiecte finantate prin PHARE CES 2005 – Schema de investitii pentru
sprijinirea initiativelor in sectorul public in sectoarele prioritare de mediu:

1. Implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilabile
in orasul Mizil.
Avand in vedere faptul ca orasul Mizil nu face parte din „Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati publice pentru salubrizare - Parteneriatul pentru
managementul deseurilor - Prahova”, acest proiect nu va fi integrat in sistemul
judetean de management integrat al deseurilor.



Proiecte finantate prin PHARE CES 2006 – Schema de investitii pentru
sprijinirea initiativelor in sectorul public in sectoarele prioritare de mediu:
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1. Infiintarea unei statii de obtinere a compostului din deseuri biodegradabile in comuna
Balta Doamnei.



Proiecte finantate din bugetul local pentru gestionarea deseurilor:

1. Rampa de transfer deseuri menajere sat Traisteni, punct Prislop (Valea Doftanei).
Aceste proiecte vor fi integrate in sistemul judetean de management integrat al
deseurilor incepand cu anul 2015, cand va trece perioada de 5 ani in care nu pot fi
modificate conditiile initiale stabilite in cadrul contractului de finantare prin fonduri PHARE.
Aceste proiecte sunt demarate la scara redusa, locala in orasul sau comuna aferenta. Insa
impactul lor este unul pozitiv de crestere a calitatii standardului de viata, de asigurare a
unor servicii de salubritate corespunzatoare, de dotare cu infrastructura necesara a
sistemului de colectare local si de ajutor, chiar daca este vorba de o zona limitata si
redusa, in atingerea tintelor asumate la nivel judetean.
Statia de transfer Busteni existenta la nivelul anului 2009 in orasul Busteni, ce apartinea
S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.R.L. a fost dezactivata. Statia de transfer Busteni
deservea doar orasul Busteni, avand capacitate redusa. Statia de transfer cuprindea o
platforma betonata de circa 1200 mp cu rampa de acces pentru descarcarea deseurilor
colectate in containerele de lung curier transportate spre depozitul de deseuri conform
Boldesti – Scaeni. Locatia se invecina in imediata apropiere cu alti agenti economici dar si
gospodarii individuale. Din anul 2010 statia de transfer nu mai este functionala, fiind
dezactivata de proprietar.

67

Contract de servicii nr. 10523/3693 din 25.06.2014
”Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul PRAHOVA”

9.

OPTIUNILE CU PRIVIRE LA TAXELE SI TARIFELE
CE SE VOR PERCEPE PENTRU SERVICIILE DE
SALUBRIZARE

Tariful unitar este valoarea ce rezulta in urma calcularii costurilor de operare, de investii,
reinvestitii in limita de suportabilitate maxima permisa de 1,8% din venitul Decilei 1
(gospodariile cele mai sarace de la nivelul judetului Prahova).
La nivelul proiectului, tarifele unitare rezultate in urma analizei cost-beneficiu intocmite de
Consultantul initial au avut in vedere asigurarea sustenabilitatii financiara a proiectului si
respectarea suportabilitatii la nivelul populatiei.
Totodata, tarifele pentru serviciile de salubritate au fost previzionate atat la nivel urban,
cat si rural pentru aria de proiect ce va fi deservita in urma implementarii proiectului.
Tarifele au fost previzionate astfel incat sa acopere costurile de operare, de intretinere
aferente infrastructurii realizate prin proiect, precum si reinvestitiile, o parte din creditul
de co-finantare, serviciile de curatenie stradala, precum si costurile de monitorizare ale
depozitului ce urmeaza a fi inchis, dupa caz:
COSTURI DE INVESTITII
Costurile de investitie au fost calculate in conformitate cu HG 28/2008, luand in
considerare costuri unitare. Aceste costuri au fost gandite pe baza infrastructurilor
existente pentru managementul deseurilor din judetul Prahova si a infrastructurilor noi, ce
au fost stabilite la faza de plan de investitii pe termen lung.
COSTURI DE REINVESTITII
Pe langa costurile de investitie, Consultantul initial a avut in vedere ca pana la nivelul
anului 2038 vor exista si costuri de reinvestitii, in cazul echipamentelor cu durata
scurta de viata. Avand in vedere ca durata de viata a cladirilor si constructiilor aferente
facilitatilor de transfer si tratare este de 40 de ani, s-a considerat ca acestea nu vor fi
inlocuite in orizontul de timp al analizei.
Pentru echipamentele de la statiile de transfer, sortare si compostare, precum si pentru
utilajele si recipientii de colectare s-a considerat o durata medie de viata de intre 5 ani si
12 ani. Astfel, reinvestitiile vor avea loc conform urmatoarelor perioade:





Cladiri si alte constructii: 40 ani;
Masini de colectare, echipamente si utilaje de la statiile de transfer: 14 ani;
Recipienti de colectare: 5 ani.

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE
Pe langa costurile investitionale, sistemul de management integrat al deseurilor din
Judetul Prahova genereaza si costuri de operare.
ALTE COSTURI
Pentru a putea fi viabil, un sistem de management integrat al deseurilor trebuie sa
prevada anual si urmatoarele tipuri de costuri:




costuri pentru inlocuirea echipamentelor de scurta durata;




profitul operatorului (10% din costurile de operare);

costuri pentru marirea capacitatilor la statiile de sortare de la Boldesti-Scaeni si TMB
Ploiesti (2016);

costuri pentru dobanzi.
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COSTURI UNITARE LA NIVELUL SMID
Sintetizand, costurile de operare ale sistemului de management integrat al deseurilor in
judetul Prahova sunt prezentate in continuare, pe fiecare componenta a sistemului, in
preturi constante la nivelul anului 2011. Preturile nu includ TVA.
Tabel 7: Costuri unitare aferente SMID Prahova (preturi constant 2011)

Investitii

UM

Pret unitar
(€)

Comentarii

Inchiderea depozitelor conforme/neconforme
1 depozit (Ploiesti)

EUR/ha

133.63

Suprafata totala :31 ha

67.88

Capacitate de 51.175
tone/an

Statii de sortare (SS)
Constructie
SS Boldesti-Scaeni

EUR/tona

Statii Tratare Mecano – Biologica (TMB)
Constructia TMB Ploiesti

EUR/ton

93.54

Capacitate de 150.000
tone/an

Statii/puncte de transfer (ST)
Constructie ST Busteni

EUR/tona

61.79

Capacitate de 15.831
tone/an

Constructie ST Urlati

EUR/tona

69.44

Capacitate totala de 14.548
tone/anNr total de bucati de
achizitionat

Pubele, Containere
Pubela 120 l

EUR/buc

20

126.420

Pubela 240 l

EUR/buc

30

4.099

Containere 1,1 mc

EUR/buc

225

8.455

Compostoare individuale

EUR/buc

20

64.751

Costuri de operare si intretinere (anuale)
Colectare

EUR/tona

16.88

Statii de transfer

EUR/tona

3.37

Vehicule lung curier

EUR/tona

3.39

Statie de sortare

EUR/tona

15.21

Statie TMB

EUR/tona

9.97

Depozit

12.49

Depozit
Valenii de Munte

12.13

Depozit
Boldesti Scaieni

EUR/tona

Monitorizare si control
dupa inchidere

EUR/ha

7.26

[Sursa: Studiu de Fezabilitate – SMID Prahova]
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TARIFUL UNITAR
In prezent, tarifele sunt diferentiate pentru mediul urban si rural si pentru agentii
economici si institutii, in functie de costurile aferente fiecarui operator existent in parte.
In conformitate cu Aplicatia de Finantare, la nivelul Proiectului au fost calculate tarife
medii la nivel de judet. Planul Anual de Evolutie a Tarifelor se regaseste si in Anexa
I.4 la Contractul de Finantare (a se vedea si tabelul de mai jos).
Cu privire la modalitate de plata a serviciilor de salubritate s-a stabilit ca la
nivelul, judetului Prahova se va introduce un sistem unic de plata, respectiv tarif
atat in mediul urban, cat si rural.
Trebuie mentionat faptul ca potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Contractul de
Finantare, „Beneficiarul va asigura cresterea tarifelor in termeni reali, astfel incat sa se
asigure acoperirea co-finantarii si a costurilor de operare si de intretinere a activelor in
conformitate cu Cererea de Finantare.”
In conformitate cu Documentul de Pozitie, art. 12 alin. (5) Consiliul Judetean va percepe o
redeventa de la operatorii statiilor de transfer Urlati si Busteni, operatorul statiei de
sortare si de la operatorul statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile.
Potrivit prevederilor legale in vigoare, CJ/ADI pot lua in considerare redeventa si in cazul
contractelor de delegare a activitatilor de colectare si transport, cu respectarea politicii
tarifare stabilita de ADI.
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea 51/2006 „Unităţile administrativ-teritoriale
sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare
internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau
regional destinate înfiinţării, modernizării şi/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciilor de utilităţi publice au obligaţia constituirii, alimentării şi utilizării
unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării
sistemelor de utilităţi publice sau a unor părţi din componenţa acestora, precum
şi asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente
cofinanţării acestor proiecte de investiţii. Fondul de rezervă, denumit în
continuare Fondul IID, se constituie şi se utilizează în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea
şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare
a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.”
In conformitate cu art. 3 alin. (3) din Norma pentru constituirea, alimentarea si utilizarea
Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, titularul Fondului IID poate fi unitatea
administrativ-teritorială sau operatorul care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
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Tabel 8: Planul Anual de Evolutie a Tarifelor (Anexa I4)

An

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Generarea deşeuri lor în kg/cap/zi
Media

0,67

0,69

0,71

0,71

0,72

0,72

0,72

0,72

0,74

0,75

0,77

0,78

0,80

0,81

0,82

0,83

Mediul urban

0,98

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

Mediul rural

0,43

0,44

0,44

0,44

0,45

0,45

0,45

0,46

0,46

0,47

0,47

0,47

0,48

0,48

0,48

0,49

Tarif lei/lună /loc (populaţie), excl. TVA, preţuri constante 2011
Tarif populaţie
urbană

4,43

4,47

4,66

4,95

5,25

5,54

5,85

6,17

6,47

6,78

7,11

7,45

7,81

8,04

8,14

8,24

Tarif populaţie
rurală

4,14

4,16

4,33

4,60

4,88

5,16

5,45

5,76

6,02

6,30

6,59

6,89

7,21

7,40

7,49

7,56

Tarif agenţi
economici şi
instituţii

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

Tarif lei/lună /loc (populaţie), incl. TVA, preţuri constante 2011
Tarif populaţie
urbană

5,50

5,54

5,78

6,14

6,51

6,87

7,25

7,66

8,03

8,41

8,82

9,24

9,69

9,97

10,10

10,22

Tarif populaţie
rurală

5,13

5,16

5,37

5,71

6,05

6,40

6,76

7,14

7,47

7,81

8,17

8,54

8,93

9,97

10,10

10,22

Tarif agenţi
economici şi
instituţii

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380
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An

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Generarea deşeuri lor în kg/cap/zi
Media

0,84

0,86

0,87

0,88

0,89

0,91

0,92

0,93

0,95

0,96

0,97

0,99

Mediul urban

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

Mediul rural

0,49

0,50

0,50

0,50

0,51

0,51

0,52

0,52

0,52

0,53

0,53

0,54

Tarif lei/lună /loc (populaţie), excl. TVA, preţuri constante 2011
Tarif populaţie
urbană

8,35

8,45

8,56

8,67

8,78

8,89

9,00

9,11

9,23

9,34

9,46

9,58

Tarif populaţie
rurală

7,65

7,73

7,81

7,89

7,98

8,06

8,14

8,22

8,30

8,38

8,46

8,54

Tarif agenţi
economici şi
instituţii

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

Tarif lei/lună /loc (populaţie), incl. TVA, preţuri constante 2011
Tarif populaţie
urbană

10,35

10,48

10,61

10,75

10,88

11,02

11,16

11,30

11,44

11,59

11,73

11,88

Tarif populaţie
rurală

9,48

9,58

9,69

9,79

9,89

9,99

10,09

10,20

10,30

10,40

10,50

10,60

Tarif agenţi
economici şi
instituţii

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

[Sursa: Contract de Finantare – Anexa I.4 ]
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10. CONCLUZII
Avand in vedere informatiile prezentate in capitolele precedente, se poate concluziona ca montajul
institutional la nivelul judetului Prahova asigra functionalitatea SMID. Astfel, principalele cerinte ale
procesului de regionalizare in sectorul de deseuri au fost indeplinite:



Unitatea de Implementarea a Proiectului a fost infiintata in cadrul Consiliului Judetean si este
functionala;




Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a fost infiintata si este functionala;



A fost realizata o analiza detaliata a contractelor de salubritate existente atat la nivelul
pregatirii proiectului, cat si ulterior aprobarii proiectului;



Aranjamentele contractuale pentru SMID Prahova au fost agreate de catre autoritatile publice
locale la momentul transmiterii Cererii de Finantare in vederea aprobarii.

Documentul de Pozitie pentru Implementarea Proiectului este semnat de catre totifactorii
implicati;

Dupa o analiza atenta a optiunilor descrise in cadrul Cererii de Finantare si a documentelor suport
cu privire la contractele de salubrizare, precum si la modalitatea de plata a serviciilor de salubrizare
(taxa si/sau tarif), autoritatile publice locale din judetul Prahova au hotarat urmatoarele:



Cu privire la serviciile de colectare si transport al deseurilor s-a stabilit sa se incheie 4
contracte, pe zone de colectare, incluzand si operarea statiilor de transfer/alte facilitati, dupa
cum urmeaza:
o

1 contract pentru zona 1,

o

1 contract pentru zonele 2 si 6,

o

1 contract pentru zonele 3, 4 si 5

o

1 contract pentru zona 7.



Serviciile de colectare si transport al deseurilor de la populatie la statia de
transfer/sortare/compost sau direct la depozitul ecologic, se vor atribui in baza unei proceduri
de delegare ce va fi organizata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, in numele si
pe seama autoritatilor locale implicate si a CJ Prahova;



Cu privire la serviciile de transport de la statiile de sortare si tratare la depozitele ecologice, s-a
stabilit ca operatorul care asigura operarea facilitatii respective sa asigure si transportul pana la
depozitul ecologic;



In ceea ce priveste exploatarea facilitatilor de sortare si tratare deseuri, va fi atribuit 1 contract
avand ca obiect exploatarea SS Boldesti-Scaeni si a statiei TMB de la Ploiesti, autoritatea
contractanta fiind Consiliul Judetean Prahova.



Cu privire la modalitate de plata a serviciilor de salubritate, s-a stabilit ca la nivelul, judetului
Prahova se va introduce un sistem unic de plata respectiv tarif, atat in mediul urban, cat si
rural.

Toate aceste decizii cu privire la modul de functionare a sistemului de management integrat al
deseurilor se regasesc si in Documentul de Pozitie incheiat la nivelul judetului Prahova de catre
toate unitatile administrativ teritoriale membre ale ADI Prahova.
Concluzia care se poate desprinde din toate informatiile prezentate este ca structura institutionala
propusa pentru judetul Prahova poate asigura viabilitatea si implementarea cu succes a proiectului
de management integrat al deseurilor in acest judet.
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Nr.
crt
1.

UAT

Operator

Orasul
Azuga
–
Consiliul
Local
al
orasului
Azuga

S.C.
Compania
Romprest
Service S.A.

Zone de
colectare
Zona 1

Tip contract
Contract
delegare
de
gestiune
prin
concesiune
a
serviciului
de
salubrizare
a
localitatii Azuga
nr.
9611
din
25.10.2011

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
25.10.2011

5
ani
calendaristici
incepand
cu
data intrarii in
vigoare
a
contractului
respectiv
15.11.2011
Scadenta
14.11.2016

nu
este
prevazuta in
mod
expres
in
contract,
insa
orice
modificare a
contractului
se face prin
incheierea
unui
act
aditional

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- in cazul nerespectarii obligatiilor esentiale asumate
prin contractul de delegare de gestiune prin
concesiune. In aceasta situatie contractul se va
rezilia, iar prestatorul este obligat sa achite penalitati
si daune in cuantum de 0,1% din redeveta anuala a
concesiunii.
- in conditiile stipulate in Regulamentul de organizare
si functionare a serviciului de salubrizare a orasului
Azuga.
- in cazuri de forta majora (calamitati naturale)partile
vor analiza si dupa caz, de comun acord, vor putea
hotara incetarea contractului.
in cazul in care interese majore impun rascumpararea
concesiunii, aceasta se va putea efectua prin Hotararea
Consiliului Local Azuga, la propunerea uneia dintre parti
(concesionar sau concedent), in acest scop se va
intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va
stabili pretul rascumpararii.

Obiectul contractului il constituie
si urmatoarele activitati:
- maturatul,
stropirea
si
intretinerea cailor publice;
- salubrizarea
(colectarea,
transportul,
depozitarea
deseurilor) malurilor paraului
Azuga si ale raului Prahova,
pe teritoriul orasului Azuga;
- curatarea
si
transportul
zapezii de pe caile publice si
mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau
de inghet;
- colectarea,
transportul,
depozitarea
si
valorificarea
deseurilor
voluminoase
provenite de la populatie,
institutii publice si operatori
economici, neasimilabile celor
menajere
(deseuri
de
echipamente
electrice
si
electronice- DEEE)

Reziliere:
- de plin drept, fara interventia instantelor judecatoresti:
- pentru neindeplinirea culpabila si in mod repetat a
obligatiilor contractuale esentiale legal asumate cu
notificare prealabila de 15 zile si numai daca acestea
nu au fost executate;
- in cazul nerespectarii obligatiilor cotractuale esentiale
de catre autoritatea contractanta, prin reziliere fara
interventia instantei de judecata cu notificare
prealabila de 15 zile si cu plata unei despagubiri in
sarcina autoritatii contractante, constandin principal in
stingerea valorii neamortizate (prin raportare la
amortizarea liniara pe perioada maxima) a investitiilor
efectuate de catre opertator.
- de drept:
- in caz de faliment al prestatorului.
- in cazul in care, urmare unor hotarari judecatoresti,
prestatorul nu mai este autorizat sa-si continue
activitatea;
- in caz de retragere a licentei A.N.R.S.C. de
functionare;
- in caz de nerealizare a planului de investitii asumat
de ofertant, dupa prealabila notificare din partea
beneficiarului- termen de 60 de zile
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Nr.
crt
2.

UAT
Orasul
Busteni

Operator
S.C.
Comprest
S.A.

Zone de
colectare
Zona 1

Tip contract
Contract
de
concesiune
pentru serviciul
public
de
salubrizare
in
orasul
Busteni
nr. 10202 din
01.10.2010

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
01.10.2010

10 ani incepand
cu
data
de
01.11.2010
Scadenta
30.10.2020

Contractul de
concesiune
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult 5 ani,
prin acordul
de vointa al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 5
luni
inainte
de incetare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului
concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de al exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico - economica in care se va stabili
pretul rascumpararii. in aceasta situatie de incetare a
concesiunii nu se percep daune;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.

Conform
contractului
serviciul
public de salubrizare cuprinde
inclusiv
maturatul,
spalatul,
stropirea si intretinerea cailor
publice precum si dezinsectia,
dezinfectia si deratizarea.

Rezilirea:
- de plin drept
- in cazul in care concesionarului i se retrage licenta
emisa de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea
serviciului public de salubrizare sau cand aceasta nu
este prelungita dupa expirarea termenului pentru
care a fost acordata;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de
catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de
catre concesionar, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectari programului de investitii din
caietul de sarcini.

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
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Nr.
crt
3.

4.

UAT

Operator

Orasul
Sinaia
(Primaria
Orasului
Sinaia)

S.C.
Grup
Salubrizare
Urbana S.A.

Comuna
Alunis

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
SA

Zone de
colectare
Zona 1

Zona 2

Tip contract
Contract pentru
delegarea
gestiunii
prin
concesionare
a
serviciului public
de salubritate a
orasului
Sinaia
nr. 23104 din
04.11.2011

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 1918
din 01.04.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
04.11.2011

7 ani de la data
concesiunii

In
conditiile
legii.

Scandenta
30.11.2018

01.04.2014

9 luni
Scadenta
31.12.2014

-

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetarea:
- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile
nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- prin acordul partilor;
- prin desfiintarea societatii prestatoare (lichidare,
dizolvare, faliment);
- prin retragerea atestarii emise de catre A.N.R.S.C. sau
expirarea acesteia;
- in conditiile prevazute de art. 16.3 – forta majora.

Beneficiarul
are
dreptul
sa
modifice in mod unilateral orice
parte a contractului, daca aceasta
este impusa si numai impusa, de
motive exceptionale legate de
interesul national si/sau local (art
6.1. alin. 1).

Reziliere:
- pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau cu
intarziere a obligatiilor contractuale asumate, fara alte
formalitati si fara inteventia instantei de judecata( pact
comisoriu grad IV).
Incetare:
- cu acordul partilor;
- de plin drept in cazul in care concesionarului i se
retrage atestarea emisa de A.N.R.S.C.;
- la expirarea duratei stabilita in contract, daca partile nu
convin in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune ,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere;
- la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a obiectului
concesiunii sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta, prin renuntare;

Contractul a intrat in vigoare la
data de 01.12.2011.

Contractul
inceteaza
odata
cu
contractului
cu
Asociatia
de
Intercomunitara
–
Managementul
Prahova (art. 22)

inceperea
Dezvoltare
Deseurilor

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent;
- fara notificare prelabila, in cazul aparitiei unui sold
restant, echivalent al doua luni consecutive de
facturare,
aferent
facturilor
corespunzatoare
contractelor de prestarii servicii de salubrizare, cu

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

utilizatorii.

5.

Consiliul
Local
al
Comunei
Aricesti
Rahtivani

Compania
Romprest
Service S.A.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de
salubrizare
prin concesiune
al
Comunei
Aricesti
Rahtivani
nr.
691
din
24.01.2007, Act
aditional nr. 3,
Act aditional nr.
105261
din
01.10.2014

24.01.2007

7 ani si 9 luni
(5 ani +2 ani si
6 luni +3 luni)
Scadenta
01.01.2015

Contractul de
concesiune
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 3
luni
inainte
de incetare

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin in scris prelungirea
acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune ,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu
plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a obiectului
concesiunii sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta, prin renuntare;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea concesiunii care se poate face numai
prin act administrativ la propunerea concedentului,
necesitand acceptul concesionarului; in acest caz se va
intocmi o documentatie tehnico-economica in care se
va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de
incetare nu se percep daune.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale, din
culpa exclusiva a concesionarului, prin reziliere, cu
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in caz de faliment al prestatorului;
- in cazul in care prestatorul nu mai este licentiat sa-si
continue activitatea si nu obtine o relicentiere in
termen de maxim 60 zile, cu exceptia cazului in care
pe rolul instantei de judecata exista un litigiu intre
concesionar si autoritatea care trebuie sa elibereze
autorizatia, caz in care perioada se prelungeste pana la
ramanerea definitiva si irevocabila a sentintei
judecatoresti;
- la expirarea duratei contractului daca aceasta nu a fost

Contractul nu mai poatea fi
prelungit prin Actul aditional nr.
105261 din 01.10.2014 avand in
vedere faptul ca prin Actul
aditional nr. 3 a fost prelungit cu
jumatate din durata initiala.
Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

6.

UAT

Consiliul
Local
Baicoi

Operator

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zone de
colectare

Zona 2

Tip contract

Contract
de
delegare
de
gestiune
a
serviciului public
de salubrizare a
orasului
Baicoi
nr. 13708 din
22.12.2005

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

22.12.2005

20 ani de la
data intrarii in
vigoare
a
contractului,
respectiv
01.03.2006
Scadenta
28.02.2026

Poate
fi
pelungit cu o
perioada egal
cu cel mult
jumatate din
perioada
initiala.

Modalitate de incetare/reziliere
prelungit prin act aditional;
- in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate de catre parti
in conformitate cu contractul, caz in care cealalta parte
poate cere pe langa rezilierea contractului si daune
interese;
- in caz de neplata a redeventei pe o durata mai mare
de 60 zile fara notificare prealabila, in conditiile in care
contravaloarea prestatiilor efectuate de concesionar,
concedentului, a fost achitata;
- in caz de neplata a contravalorii facturilor de prestari
de servicii corespunzatoare contractelor de prestari
servicii, pe o durata mai mare de 60 de zilel fara o
notificare prealabila.
Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala d ecatre concedent cu plata
unei despagubiri juste si pealabile in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului, in cazul cand nu exista
notificari din partea acestuia cu minim 30 de zile
inainte;
- in nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului, in cazul cand nu exista notificari
din partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea concesiunii care se poate face numai
prin act administrativ la propunerea concedentului; in
acest caz se va intocmi o documentatie tehnicoeconomica in care se va stabili pretu rascumpararii. In
aceasta situatie de incetare nu se percep daune.
- intelegerea partilor.
Reziliere:
- in cazul in care operatorul nu isi
autorizatia de functionare sau o pierde.

prelungeste

Observatii

Concedentul
poate
modifica
unilateral partea reglementata de
contractul
de concesiune, cu
notificare
prealabila
a
concesionarului
in
cazuri
exceptionale legate de interesul
national sau local, dupa caz.
Conform
contractului
serviciul
public de salubrizare cuprinde
inclusiv dezinsectia, dezinfectia si
deratizarea.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt
7.

UAT

Operator

Comuna
Barcanest
i

S.C. Vitalia
Servicii
Pentru
Mediu S.A.

Zone de
colectare
Zona 2

Tip contract
Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei
Barcanesti
nr.
10230
din
13.11.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
13.11.2014

12 luni de la
data semnarii si
inregistrarii

Modalitate de incetare/reziliere
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune, in
conditiile reglementate de lege;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara
Managementul
Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea se va
realiza la expirarea unui termen de 60 zile
calendaristice de la notificare, fara plata vreunei
despagubiri.

Scadenta
12.11.2015

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- cu acordul partilor
8.

Comuna
Berceni

S.C. Servicii
Ecologice de
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 6133
din 17.09.2014

17.09.2014

Pana la data
la
care
Serviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
deseurilor
Prahova
va
deveni
perational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al

-

Incetare:
- cu acordul patilor;
- in cazul in care concesionarului i se retrage atestarea
licentei emisa de ANRSC sau cand aceasta nu este
prelungita dupa exprarea termenului pentru care a fost
acordata;
- la expirarea duratei stabilita prn contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- in cazul in care intersul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a
obiectului concesiunii sau in cazul imposibilitatii
obiective a concesionarului de a-l presta, prin
renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege;

Observatii

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
Deseurilor
Prahova
dar
nu mai mult
de 3 ani

Modalitate de incetare/reziliere
-

-

9.

Comuna
Bertea

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
servicilor publice
de
salubrizare
prin incredintare
directa nr. 4154
din 04.10.2013

04.10.2013

2 ani
Scadenta:
03.10.2015
sau pana la
data la care
Servicul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intecomunitara
–
parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational.

la initiativa unilaterala a concedentului, prin
Primar, in momentul preluarii Serviciului Public
de Salubrizare de catre ADI Managementul
Deseurilor Judetul Prahova prin simpla notificare
a concesionarului;
odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara – Managementul
seurilor Prahova

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent;
- la initiativa unilaterala a concedentului, prin
Primar, in momentul preluarii Serviciului Public
de Salubrizare de catre ADI Managementul
Deseurilor Judetul Prahova prin simpla notificare
a concesionarului;
Incetare:
- la data incheierii contractului cu noul concesionar ce va
castiga licitatia de concesionare;
- cu acordul partilor;
- incetarea de plin drept, in cazul in care concesionarului
i se retrage atestarea licentei emisa de A.N.R.S.C. sau
cand aceasta nu este prelungita dupa expirarea
termenului pentru care a fost acordata;
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- in cazul in care intersul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a obiectului
concesiunii sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta prin renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului, fara a aduce
atingere clauzelor si conditiilor reglementte de lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intecomunitara.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar

Observatii

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

10. Oras
Boldesti
Scaieni

S.C. Vitalia
Servicii
pentru
Mediu S.A.

Zone de
colectare
Zona 2

Tip contract
Contract
de
delegare
prin
concesiune
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
orasului
Boldesti-Scaieni
nr.
4013
din
13.04.2011

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
13.04.2011

5 ani
Scadenta
12.04.2016

Conform
prevederilor
legale
cu
acordul
partilor

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite, daca partile nu convin in
scris prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata
uneid espagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
partii, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina
partii in culpa;
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului
concesionarului;
- in cazul retragerii licentei concesionarului, de catre
autoritatea de reglementare, sau a incetarii valabilitatii
acesteia;
- in cazuri de forta majora sau caz fortuit, cand
concesionarul se afla in imposibilitatea de a continua
contractul, prin renuntare fara plata unei despagubiri;
- in cazul neacceptarii modificarilor contractuale
impuse pentru integrarea in cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intracomunitara de Utilitati Publice
„Parteneriatul pentru managementul deseurilor
Prahova”.

Conform
contractului
serviciul
public de salubrizare cuprinde
inclusiv
maturatul,
spalatul,
stropirea si intretinerea cailor
publice si mentinerea in functiune
a acestora pe timp de polei sau de
inghet.

Reziliere:
- concedentul poate rezilia unilateral contractul, in
conditiile legii, daca constata nerespectarea de catre
concesionar a obligatiilor asumate
11. Primaria
Comunei
Blejoi

Servicii
Salubritate
Bucuresti
S.A.

Zona 2

Contract privind
efectuarea
serviciului
de
salubrizare de pe
raza
comunei
Blejoi nr. 1041
din 28.02.2003,
Act aditional nr.
15 din data de
19.12.2013

18.02.2003

Scadenta
31.12.2014

Contractul se
poate
prelungi prin
acordul
partilor cu o
notificare de
15 zile inainte
de expirarea
termenului
contractual

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite daca partile nu convin
prelungirea acestuia in conditiile legii
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
achizitor prin reziliere si plata de despagubiri in valoare
de 100.000.000 ROL;
- daca nu ridica gunoiul menajer de la persoane fizice si
juridice timp de 21 de zile consecutiv;
- daca nu prezinta anual fundamentarea pretului de
colectare, transport si depozitat gunoi la rampa
ecologica Boldesti – Scaieni;
in cazul intreruperii activitatii pe langa plata de
despagubiri in valoare de 100.000.000 lei, sa presteze
serviciul inca trei luni pana la organizarea unei noi
licitatii.

Contractul a intrat in vigoare
incepand cu data de 02.05.2011.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

12. Consiliul
Local
al
Comunei
Brazi

13. Comuna
Bucov

Operator
Serviciul
public
de
specialitate
de pe langa
Consiliul
Local
al
comunei
Brazi
S.C. Vitalia
Servicii
pentru
Mediu S.A.

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Zona 2

-

-

-

-

-

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei Bucov
nr.
7461
din
16.06.2014

16.06.2014

12 luni

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Incetare:
- in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de
functionare sau aceasta nu este prelungita dupa
expirarea termenului;
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de servicii,
daca partile nu convin in scris, prelungirea acestuia in
conditiile legii;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina operatorului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
beneficiar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina beneficiarului;
- in cazul in care operatorul nu detine autorizatiile legale
sau cand acestea ori licenta ANRSC sunt retrase;
- in cazul incetarii contractului de servicii ca urmare a
nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator,
despagubirile
sestabilesc
astfel:
cotravaloarea
prejudiciului cauzat la care se adauga 5% din valoarea
anuala a contractului;
- in situatia in care operatorul nu va colecta deseurile la
datele stabilite sau deseurile vor fi raspandite din vina
operatorului pe domeniul public al comunei, sau in
estravilan pe proprietatea privata a persoanelor
fizice/juridice;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara
Managementul
deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea se va
realiza la expirarea unui termen de 30 de zile
calendaristice de la notificare, fara plata vreunei
despagubiri;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere de catre concedent, prin
punerea in intarziere, fara somatie, fara interventia
instantei de judecata, numai dupa achitarea integrala a
obligatiilor deja scadente intre parti;

Scadenta:
30.06.2015

Observatii
-

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

14. Primaria
Comunei
Cocorastii
Colt

Operator

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zone de
colectare

Zona 2

Tip contract

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 3604
din 01.10.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

01.10.2014

Pana la data
la
care
Serviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Managementu
l integrat al
deseurilor
Prahova

Modalitate de incetare/reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin rezilierea de catre concesionar, prin
punere in intarziere, fara somatie, fara interventia
instantei de judecata;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara
plata unei despagubiri;
- in situatia in care concedentul nu-si indeplineste
obligatiile ce decurg din contractin ce priveste
respectarea regulamentului de salubrizare, a graficului
de colectare si a frecventelor de colectare, a
modalitatilor de colectare stabilite in caietul de sarcini,
precum si nerespectarea si incalcarea reglementarilr
tehnice si standardelor de mediu in vigoare in domeniul
colectari,
transportului
si
depozitarii
deseurilor,
constatate de catre institutiile abilitate;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere, cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
Incetare:
- cu acordul partilor;
- de plin drept in cazul in care concesionarului i se
retrage atestarea licentei emisa de ANRSC privind
furnizarea/prestarea serviciului public de salubrizare
sau cand aceasta nu este prelungita dupa expirarea
termenului pentru care a fost acordata;
- la expirarea duratei concesiunii, daca partile nu convin
in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;in cazul in
care interesul national sau local o impune, prin
denuntarea unilaterala de catre concedent, fara plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere;
- la disparitia dintr-o clauza de forta majora, a obiectului
concesiunii sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-lpresta, prin renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune fara
a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de
lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara – managementu
Deseurilor Prahova.

Observatii

Concedentul
poate
modifica
unilateral partea reglementara a
contractului de concesiune, cu
notificare
prealabila
a
concesionarului,
din
motive
exceptionale legate de interesul
national sau local, dupa caz.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Reziliere:
- incazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent
15. Consiliul
Local
Cocorastii
Mislii

16. Consiliul
Local
al
Comunei
Cosminele

S.C. GL SA
Baicoi

S.C.
Compania
Romprest
Service S.A.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare a
localitatii
prin
concesiune 1938
din 02.04.2007

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de
salubrizare
prin concesiune
a
Comunei
Cosminele
nr.
2097
din
04.10.2007

02.04.2007

8 ani incepand
de la data de
01.04.2007
Scadenta
31.03.2015

04.10.2007

10 ani incepand
cu
data
de
01.11.2007
Scadenta
31.10.2017

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala
prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 3
luni
inainte
de incetarea
lui.

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult
jumatate din
durata initiala
prin acordul
de vointa al
partilor, care

Incetare:
- la expirarea duratei concesiunii, daca partile nu convin
prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea uilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara
plata unei despagubiri.
- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretu
rascumpararii.
In
aceasta
situatie
de
rascumparare nu se percep daune;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului.
Incetare:
- la expirarea duratei concesiunii, daca partile nu convin
prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea uilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara
plata unei despagubiri;

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul si spalatul cailor
publice, ntretinerea spatiilor
verzi si a parcurilor, numai la
solicitarea administratiei publice
locale;
- curatarea
si
transportul
zapezii de pe caile publice si
mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau
inghet sau ninsoare, numai la
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 3
luni
inainte
de incetarea
lui.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretu
rascumpararii.
In
aceasta
situatie
de
rascumparare nu se percep daune.

solicitarea
administratiei
publice locale;
- dezinsectia,
dezinfectia
si
deratizarea numai la solicitarea
administratiei publice locale;

-

-

-

-

-

-

-

Reziliere:
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concesionarului, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesionarului;
in caz de faliment al concesionarului;
in cazul in care concesionarul nu mai este licentiat sa-si
continue activitatea si obtine o relicentiere in termen de
maxim 60 zile, cu exceptia cazului in care pe rolul
instantei de judecata exista un litigiu intre concesionar
si autoritatea care trebuie sa elibereze autorizatia
privind eliberarea acesteia, caz in care perioada se
prelungeste pana la ramanerea definitiva si irevocabila
a sentintei judecatoresti;
la expirarea duratei contractului daca acesta nu a fost
prelugit prin act aditional semnat de ambele parti;
in cazul neindelinirii obligatiilor asumate de catre parti
in conformitate cu contractul, caz in care cealalta parte
cere pe langa rezilierea contractului si daune interese;
in caz de neplata a redeventei pe o durata mai mare de
60 de zile, fara notficare prealabila, in conditiile in care
contravaloarea
prestatiilor
efetuate
de
catre
concesionar, concedentului a fost achitata;
in caz de neplata a contravalorii facturilor de prestari de
servicii corespunzatoare contractelor deprestarii servicii,
pe o durata mai mare de 60 de zile, fara o notificare
prealabila;
concesionarul poate denunta in mod unilateral
contractul in cazul modificarii echilibrului contractual
astfel incat interesele comerciale ale acestuia sunt
periclitate, cu o notificare prealabila de 60 de zile.

Cotractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
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Nr.
crt

UAT

17. Comuna
Dumbravesti

Operator
S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zone de
colectare
Zona 2

Tip contract
Contract
delegare
gestiunii
serviciilor
publice
salubrizare
231
17.01.2012

de
a

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
17.01.2012

3 ani
Scadenta
16.01.2015

de
nr.
din

Drept
de
prelungire cu
pana la 1 an
si
jumatate
cu
acordul
partilor
in
urmatoarele
conditii:
pentru
motive
de
interes
general, caz
in care durata
contractului
poate
fi
prelungita cu
cel mult 1 an;
in
cazul
incare
concesionarul
, la cererea
autoritatii
administratiei
publice locale
si
pentru
buna
executare
a
serviciului
sau
pentru
extinderea
sistemului de
utilitati
publice,
a
realizat
investitii care
nu ar putea fi
amortizate in
termenul
ramas pana
la expirarea
contractului
initial
decat
prin cresetea
excesiva
a
tarifelor, caz

Modalitate de incetare/reziliere
Incetare:
- cu acordul partilor;
- incetarea de plin drept in cazul in care concesionaruui i
se retrage atestarea emisa de A.N.R.S.C., sau cand nu
este prelungita dupa expirarea termenului pentru care
s-a acordat;
- la expirarea duratei stabilita in contract, daca partile nu
convin in scris prelungirea;
- in cazul in care interesul local o impune, prin
denuntarea unilaterala de catre concedent, fara plata
uneid espagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara
plata unei despagubiri.
Rezilierea:
- in cazul nerespectarii obligatiilor de catre concesionar,,
cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor de catre concedent, cu
plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- la data la care va deveni operational Sistemul
Integrat de Management al Deseurilor in jud.
Prahova cu plata valorii neamortizate a dotarilor
puse la dispozitia utilizatorilor;
- in cazul aparitiei unui sold restant aferent contravalorii
facturilor de prestarii de servicii corespunzatoare
contractelor de prestarii de servicii de salubrizare cu
utilizatorii, reprezentand echivalentul a 2 luni
consecutive de facturare, fara o notificare prealabila;
- pact comisoriu expres de ultim grad in cazul
neindepliniri dovedite a obligatiilor contractuale, din
indicatorii de performanta, de catre concesionar,
concedentul poate proceda de indata, fara nici o
formalitate prealabila la rezilierea contractului.

Observatii

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

in care durata
contractului
poate
fi
prelungita cu
cel mult 1 an
si jumatate.
18. Consiliul
Local
al
comunei
Filipestii
de Padure

Serviciul
Public
de
Gospodarire
Comunala

Zona 2

-

-

-

-

19. Comuna
Filipestii
de Targ

Societatea
Comerciala
de
Gospodarie
Locala
Baicoi S.A.

Zona 2

Contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
a
Comunei
Filipestii de Targ
nr.
171
din
10.01.2012, Act
aditional nr. 1
din
data
de
06.03.2013

10.01.2012

1 an

Prelungire
Incetare:
tacita pentru - prin acordul scris al partilor;
perioada de 1 - prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz de
an,
nefiind
30 de zile, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor
necesara nici
datorate catre operator;
o
alta - prin denuntare unilaterala de catre operator, in cazul
formalitate.
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii, cu acordul autoritatii administratiei
publice locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor
nr. 101/2006;
- contractul inceteaza de drept fara nici o
formalitate sau demers la data la care devine
functional serviciul Sistem de ma
- nagement integrat al deseurilor in judetul
Prahova.

Scadenta:
la data la care
devine
functional
serviciul
Sistem
de
management
integrat
al
deseurilor in
judetul
Prahova

-

Reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau falimental operatorului;
- masura rezilierii contractului se poate lua numai in
urma unui previz adresat utilizatorului si se poate pune
in aplicare dupa 15 zile lucratoare de la data primiii
acestuia de catre utilizator.

-

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

20. Consiliul
Local
al
Comunei
Floresti

Serviciul
Public
de
Gospodarire
Comunala
Floresti

Zona 2

-

-

-

-

21. Consiliul
Local
Gorgota,
Comuna
Gorgota

S.C. Servicii
Salubritate
Bucuresti
S.A.

Zona 2

Contract
cadru
de delegare a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei
Gorgota,
jud.
Prahova
nr.
6006
din
22.10.2014

22.10.2014

12
luni
incepand
cu
data
de
22.10.2014

Contractul nu Incetare:
poate
fi - in cazul in care concesionarului i se retrage autorizatia
prelungit
de functionare sau aceasta nu a fost prelungita;
peste
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de servicii,
perioada
daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in
stabilita.
conditiile legii;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in cazulin care concesionarul nu detine autorizatiile
legale sau cand acestea ori licenta ANRSC ii sunt
retrase;
- in situatia in care Concesionarului Regional din
cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare
Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea se va
realiza la expirarea unui termen de 60 zile
calendaristice de la notificare, fara plata vreunei
despagubiri;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere de catre concedent, (...),
numai dupa achitarea integrala a obligatiilor deja
scadente intre parti;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere de catre concesionar;
- la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului
concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- desfintarea de plin drept a contractului fara actiune in
justitie sifara nici o altaformalitate prealabila, oricand
in perioada de derulare a contractului in situatiain care
concedentul nu isi indeplineste obligatiile ce decurgdin

Scadenta:
21.09.2015
sau pana la
data la care
intra
in
vigoare
Sistemul
de
management
integrat
al
deseurilor in
judetul
Prahova

Observatii

-

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

-

22. Comuna
Lipanesti

23. Comuna
Magureni
– Consiliul
Local
al
Comunei
Magureni

S.C. Veolia
Servicii
pentru
Mediu
Tratarea
Deseurilor
S.R.L.
S.C.
Floricon
Distribution
S.R.L.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
prestari servicii
nr.
3447
din
04.06.2010, Act
aditional
nr.
4020
din
13.06.2014.
Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciului public
de
salubrizare
pentru comuna
Magureni
nr.
3933
din
28.06.2013.

04.06.2010

Scadenta
31.12.2014

28.06.2013

4 ani
Scadenta:
27.06.2017

Observatii

contract in ce priveste respectarearegulamentului de
salubrizare, a graficului de colectare si a frecventelor
de colectare stabilite, precum si nerespectarii si
incalcarii reglementarilor tehnice si standardelor de
mediu in vigoare in domeniul colectarii, transportului si
depozitarii deseurilor, constatate de atre institutiile
abilitate;
alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.

Contractul
Contractul inceteaza fara nici o despagubire la data
poate
fi la care devine operational Serviciul Judetean
prelungit prin gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
acordul
de Intecomunitara
–
Managementul
deseurilor
vointa
al Prahova.
ambelor parti
contractante.
Pana la 2 ani, Incetare:
cu un preaviz - la expirarea duratei;
de 2 luni, in - in cazul in care interesul national sau local o impune,
cazul in care
prin denuntarea unilaterala de catre delegatar, cu plata
Asociatia de
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
Dezvoltare
delegatarului;
Intecomunita - in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
-ra
nu
va
parti prin reziliere cu plata unei despagubiri in sarcina
incepe
partii in culpa, in cazul cand nu exista notificari din
operarea
partea acesteia cu minim 30 de zile inainte;
serviciului de - la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
salubrizare.
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
delegatarului de a-l exploata in conditii de eficienta
economica, prin renuntare fara plata unei despagubiri;
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului;
- prin intelegearea partilor contractante;
- subdelegarea serviciului public de salubrizare;
- alte clauze de incetare a contractului de delegare a
gestiunii, convenite de parti, fara a aduce atingere
prevederilor legale in vigoare (refuzul sistematuic de
punere in discutia consiliului local si/sau a neaprobarii
acestor solicitari, atunci cand au fost prezentate cu
respectarea tuturor prevederilor contractului de
delegare si/sau a unor prevederi legale in vigoare).
- de drept in cazul intrarii in regim de functionare a
Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara cu un
preaviz de 2 luni si fara plata vreunei despagubiri

Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 4020 din 13.06.2014.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

24. Primaria
Comunei
Manesti

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 2

Contract
de
prestari servicii
publice
de
salubrizare
nr.
4110
din
04.08.2014

04.08.2014

25. Primaria
Comunei
Olari

S.C. Termoelectica
Ploiesti S.A.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului
de
salubrizare,
comuna
Olari
judetul Prahova
nr,
2853
din
04.09.2008, Act
aditional nr. 3
din 04.09.2013

04.09.2008

Perioada
cat
operatorul este
autorizat
de
Primaria
comunei
Manesti
sau
pana la data
la
care
Serviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
parteneriatul
pentru
Managementu
l
deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Managementu
l Integrat al
Deseurilor
Prahova.
7 ani si 6 luni
(5 ani + 30 de
luni)
Scadenta
02.03.2016

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Nu
este Incetare:
prevazuta
- prin acordul scris al partilor;
moodalitate
- prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz de
de prelungire
30 de zile, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor
datorate catre operator;
- prin denuntare unilaterala de operator,in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate iin termen
de 30 de zile calendaristice de la data expirarii
termenului de plata a facturilor;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau faliment al operatorului.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”..

Contractul
poate
fi
prelungit
doar
o
singura data
pentru
o
perioada care
nu
poate
depasi
jumatate din
perioada
initiala.

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul si spalatul cailor
publice;
- curatarea zapezii de pe caile
publice
si
mentinerea
in
functiune a acestora pe timp de
polei sau inghet;
dezinsectia,
dezinfectia
si
deratizarea;
- colectarea cadavrelor animale de
pe domeniul public si predarea
acestora unitatilor de ecarisaj.

Incetare:
- la expirarea termenului;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre delegatar, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
delegatarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a sistemului,
sau in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a-l
exploata, prin renuntare fara plata unei despagubiri;
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului
delegatului.
- de plin drept, inainte de expirarea termenului,
incepand cu data la care este implementat in
totalitate Sistemul de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Prahova, odata cu data la
care acesta devine opertional situatie in care

Durata
contractului
a
fost
modificata prin Actul aditional nr.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere
efectele contractului vor inceta cu un preaviz
prealabil de 2 luni si fara plata unei despagubiri.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
parti, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina
acestuia.

26. Consiliul
Local
Paulesti

27. Municipiul
Ploiesti

S.C.
Gospadorie
Locala
Baicoi .S.A.

S.C.
Rosal
Grup S.A.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
concesiune
nr.
2219
din
27.05.2002, Act
aditional nr. 1
din 27.03.2012

Contract
delegare
gestiunii
concesiune
serviciului
salubritate
municipiul
Ploiesti

de
a
prin
a
de
in

27.05.2002

15 ani (10 ani
+ 5 ani)
Scadenta
31.05.2017

24.08.2011

5 ani
Contractul intra
in vigoare dupa
aprobarea
tarifelor
prin
hotarare
a
Consiliului Local
al Municipiului
Ploiesti.
Tarifele au fost

Contractul
Incetare:
poate
fi - la expirarea termenului;
prelungit
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
pentru
o
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata
perioada
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
egala cu cel
concedentului;
mult
- de drept inainte de expirarea termenului fara nici
jumatate din
o alta pocedura prealabila si fara interventia
durata
instatelor judecatoresti, la data implementarii
initiala.
proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Prahova”

Drept
de
prelungire in
conditiile
legii,
respectiv
jumatate din
durata
initiala,
numai
cu
aprobarea
prealabila
a

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului.
Incetare:
- la expirarea termenului
Reziliere:
- concedentul, in cazul in care constata nerespectarea de
catre concesionar a obligatiilor contractuale;
- pact comisoriu expres, in caz de neexecutare a
obligatiilor fara punere in intarziere si fara nici o
formalitate prealabila la solicitarea municipiului Ploiesti.

Observatii
3 din 04.09.2013.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 1 din 27.03.2012.

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul, spalatul, stropirea,
intretinerea cailor publice;
- curatarea si transportul zapezii
de pe caile publice si mentinerea
in functiune a acestora pe timp
de polei si inghet;
Concedentul
poate
modifica
unilateral partea reglementara a
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
aprobate
prin
HCL Ploiesti nr.
272
din
31.08.2011

Modalitate de incetare/reziliere

Consilului
local
al
Municipiului
Ploiesti.

contractului de concesiune, cu
notificare prealabila cu 30 de zile
a concesionarului, din motive
exceptionale legate de interesul
national sau local, dupa caz, sau
in cazul aparitiei unor alte acte
normative in domeniu. In cazul
in care modificarea unilaterala a
contractului
ii
aduce
un
prejudiciu, concesionarul are
dreptul
sa
primeasca
fara
intarziere o justa despagubire.
In caz de dezcord intre parti cu
privire la suma despagubirii,
aceasta se va stabili de catre
instanta competenta.

Scadenta
23.08.2016

28. Orasul
Plopeni –
Consiliul
Local

Serviciul
Public
de
salubrizare
a
orasului
Plopeni

Zona 2

-

-

-

-

-

29. Cumuna
Poienarii
Burchii

Soc
RER
Ecologic
service
Bucuresti
REBU S.A.

Zona 2

Contract
cadru
privind
delegarea
de
gestiune
a
serviciului public
de salubrizare al
Comunei
Poienarii Burchii
nr.
7984
din
20.10.2014

20.10.2014

24 luni

Contractul
poate
fi
prelungit cu o
durata de cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplu acord
scris
de
vointa.

Incetare:
- in cazul in care concesionarului i se retrage autorizatia
de functionare sau in cazul in care aceasta nu
esteprelungita dupa expirarea termenului;
- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiriin
favoarea concesionarului;
- n cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a
exploata serviciul, datoritaunei cauze de forta majora,
prin renutare, fara plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin rascumpararea concesiunii, care se poate face prin
act administrativ al organului care a aprobat

Scadenta
19.10.2016

Observatii
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

concesionarea la propunerea concedentului, in acest caz
se va intocmi o documentatie tehnico economica in care
se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de
incetare nu se ppercep daune;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara
Managementul
Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei cntractului. In acest caz
rezilierea se va realiza la expirarea unui termen
de 30 de zile calendaristice de la notificare, fara
plata vreunei despagubiri.

30. Consiliul
Local
al
Comunei
Puchenii
Mari

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii,
prin
concesiune,
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
al
comunei
Puchenii Mari din
19.07.2007, Act
aditional nr. 1
din 19.07.2012

19.07.2007

7,5 ani (5 ani +
2,5 ani)
Scadenta
19.01.2015

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
o
perioada
egala cu cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Reziliere
- prestarea de catre concesionar a activitatilor cu
nerespectarea legislatiei aplicabile si nearmonizarea
permanenta cu modificarile legislative intervenite in
domeniul concesiunii serviciului de salubrizare si in
domeniul legislatiei mediului;
- neoperarea la parametrii de calitate si eficienta la care
concesionarul s-a obligat prin oferta formulata;
- nerespectareagraficului de investitii cuprins in oferta
tehnica inaintata;
- neefectuarea transportului deseurilor la un depozit
autorizat in conformitate cu documentatia de atribuire,
caietul de sarini si contractul de concesiune, obligatie ce
se considera asumata la datadepunerii ofertei.
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni, carese poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedntului, necesitand acceptul concesionarului; in
acest caz se va intocmi o documentatie tehnicoeconomica in care se va stabili pretul rascumpararii,

In titlul Actului aditional se
mentioneaza
„Contract
de
delegare
a
gestiunii,
prin
concesiune,a serviciilor publice de
salubrizare ale comunei Puchenii
Noi” iar partea contractanta este
Consiliul Local al com. Puchenii
Mari.
Durata
contractului
a
fost
modificata prin Actul aditional nr.
1 din 19.07.2012.
Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

situatie in care se percep daune;

31. Comuna
Scorteni

32. Comuna
Sirna

S.C.
Gospodarie
Locala
Baicoi

S.C.
Aquasal
Utilserv
S.R.L.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
delegarea
gestiunii
serviciului
de
colectare
si
transport
al
deseurilor
menajere
din
comuna Scorteni
nr.
2607
din
18.02.2011, Act
aditional
nr.
2764
din
17.02.2014

18.02.2011

Contract
de
concesiune
de
servicii nr. 1340
din 07.03.2012

07.03.2012

4 ani (3 ani + 1
an)
Scadenta
17.02.2015

3 ani incepand
cu 01.04.2012
Scadenta
31.03.2015

Contractul se
prelungeste
in
conditiile
legii,
numai
cu aprobarea
prealabila
a
Consiliului
Local pana la
realizarea
proiectului
„Sistem
de
Management
Integrat
al
Deseurilor in
judetul
Prahova”.
Contractul
poate
fi
prelungit
prinacordul
de vointa al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
in
conditiile
legislatiei in
vigoare.

Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concesionarului, prin rezilierea, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin rezilire, cu plata une despagubiri in
sarcina concedentului.
Incetare:
- la expirarea duratei stabiliteprin contract, daca partile
nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale

Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 2764 din 17.02.2014.

Reziliere:
- autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze
unilateral contractul daca constata si dovedeste
nerespectarea repetata de catre operator a obligatiilor
contractuale si daca acesta nu adopta programe de
masuri care sa respecte conditiile contractuale.

Incetare:
- de drept,
- in cazul in care concesionarului i se retrage
licenta emisa de ANRSC privind prestarea
serviciului public de salubrizare sau cand aceasta
nu este prelungita dupa expirarea termenului
pentru care a fost acordata;
- in cazul in care cooncesionarul nu plateste
redeventa pe o periada mai mare de 30 de zile
(contractul inceteaza de plin drept fara notificare
prealabila si fara interventia instantei de
judecata);
- in cazul nerealizarii programului de investitii din
caietul de sarcini la care este obligat
concesionarul;
- in
situatia
desemnarii
unui
operator
regional in cadrul unui Sistem Integrat de
Management al Deseurilor;
- in situatia deschiderii procedurii insolventei sau a
reorganizarii judiciare a concesionarului.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere
- prin acordul scris al partilor.

33. Orasul
Slanic

34. Primaria
Comunei
Stefesti

S.C. Servicii
Salubritate
Bucuresti
S.A.

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
orasului
Slanic
nr.
8748
din
06.10.2014

06.10.2014

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 2780
din 01.10.2013

01.10.2013

3 ani incepand
cu
data
semnarii
si
inregistrarii

Nu poate
prelungit.

fi

Scadenta
05.10.2017

2 ani
Scadenta
30.09.2015
sau pana la
data la care
„Serviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra” va deveni

Contractul se
poate
prelungii
in
conformitate
cu dispozitiile
legale,
respectiv cel
mult
jumatate din
durata initiala

Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar cu plata unei despagubiri in cuantum de
10.000 lei in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent; rezilierea opereaza intr-un termen de 30 de
zile de la comunicare adresata concedentului de catre
concesionar cu privire la motivele rezilierii;
- In cazul in care contractul se reziliaza inainte de
termen din culpa concedentului acesta din urma va fi
obligat sa plateasca daune in valoare de 10.000 lei.
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
cuantum de 3789,57 lei in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
cuantum de 3789,57 lei in sarcina concedentului;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune, in
conditiile reglementate de lege;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara
Managementul
Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea seva
realiza la expirarea unui termen de 60 zile
calendaristice de la notificare, fara plata vreunei
despagubiri.
Incetare:
- la data incheierii contractului cu noul concesionar ce va
castiga licitatia de concesionare;
- cu acordul partilor;
- de plin drept in cazul in care concesionarului i se
retrage licenta ANRSC privind prestarea serviciului
public de salubrizare sau cand aceasta nu este
prelungita dupa expirarea termenului pentru care a
fost acordata;
- la expirarea duratei stabilita in contrcat;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de carte concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

Observatii
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
operational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova

35. Consiliul
Local
al
Comunei
Tinosu

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei Tinosu
nr.
3418
din
08.10.2014

08.10.2014

12 luni
Scadenta
06.10.2015

Modalitate de incetare/reziliere
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a obiectului
concesiuni, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta, prin renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare
Intracomunitara
„Managementul
Deseurilor Prahova”.

Nu
este
prevazuta
modalitate de
prelungire.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite in contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris prelungirea
acestuia in conditiile legii;
- prin acordul scris al partilor, ianinte de termen;
- in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de
functionare ori licenta;
- concesiunea se retrage si contractul se reziliaza in
situatia in care concesionarul nu respectaobligatiile
asumate prin contract, dupa o notificare prealabila, cu
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o clauza de forta majora a bunului
concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- nerealizarea in termen de 14 zile consecutiv a
serviciului, concedentul va rezilia contractul dupa
notificarea intentiei sale concesionarului cu precizarea
cauzelor care au determinat-o. Rezilierea se va realiza
la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare
daca concesionarul nu-si indeplineste obligatiile in
acest interval;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara
Managementul
Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea se va
realiza la expirarea unui termen de doua luni de
la notificare, fara plata vreunei despagubiri;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau faliment al concesionarului;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor

Observatii
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

reglementate de lege.

36. Comuna
Tirgsoru
Vechi

37. Consiliul
Local
al
Comunei
Varbilau

S.C.
Eco
Serviciul
Apa-CanalSalubrizare
Tirgsoru
Vechi S.R.L.

S.C
Compania
Romprest
Service S.A.

Zona 2

Zona 2

Contract
de
prestare
a
serviciului apecanal-salubrizare
pentru persoane
juridice nr. 2 din
06.10.2014

Contract
de
delegare
a
gestiunii
a
serviciului public
de
salubrizare
prin concesiune
nr.
4014
din
26.10.2006, Act
aditional
nr.
28401
din
20.05.2014

06.10.2014

Nedeterminata

-

Reziliere:
- concedentul are dreptul de a rezilia contractul in cazul
in care concesionarul nu isi indeplineste obligatiile
asumate;
- neplata redeventei timp de 3 luni.
Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz
de 30 de zile, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor
datorate catre operator;
Reziliere:
- in
cazul deschiderii procedurii
judiciara si faliment al prestatorului

26.10.2006

8 ani incepand
cu
data
de
01.11.2006
Scadenta
31.10.2014

Contractul se
poate
prelungi
cu
cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 3
luni
inainte
de incetarea
lui.

de

reorganizare

Incetare:
- la expirarea duratei concesiunii, daca partile nu convin
prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea uilaterala de catre concedent, cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea contractului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concesionarului, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara
nu poate sa opereze avand in
vedere prevederile art. 86 alin.
(1) din Legea nr. 85/2006 cu
modificarile
si
completarile
ulterioare,
privind procedura
insolventei, conform cu care
„Contractele in derulare se
considera mentinute la data
deschiderii
procedurii.
Orice
clauze
de
desfinare
a
contractelor in derulare pentru
motivul deschiderii procedurii
sunt nule”.
Contract de delegare a gestiunii
a
serviciului
public
de
salubrizare prin concesiune nr.
4014 din 26.10.2006 a expirat la
data de 31.10.2014.
Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul si spalatul cailor
publice, intretinerea spatiilor verzi
si a parcurilor, numai la solicitarea
administratiei publice locale;
- curatarea si transportul zapezii
de pe caile publice si mentinerea
in functiune a acestora pe timp
de polei sau inghet sau ninsoare,
numai
la
solicitarea
administratiei publice locale;
dezinsectia,
dezinfectia
si
deratizarea numai la solicitarea
administratiei publice locale;
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul
rascumpararii.
In
aceasta
situatie
de
rascumparare nu se percep daune.

38. Consiliul
Local
Comuna
Vilcanesti

S.C.
Termoelectri
ca
Ploiesti
S.A.

Zona 2

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
ab
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei
Vilcanesti nr. 22
din 14.11.2008,
Act aditional nr.
2
din
12.11.2013

14.11.2008

7,5 ani (5 ani +
2,5 ani)
Scadenta
14.05.2016

Contractul se
poate
prelungi
cu
cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Reziliere:
- in caz de faliment al prestatorului;
- in cazul in care prestatorul nu mai este licentiat;
- in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate de catre parti
caz in care cealalta parte poate cere daune interese;
- in caz de neplata a redeventei pe o durata mai mare
de 60 de zile, fara notificare prealabila;
- in caz de neplata a contravalorii facturilor de prestari
servicii pe o perioada mai amre de 60 de zile.
Incetare:
- de plin drept, la data la care serviciul judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni opertional, cu un
preaviz prealabil de 2 luni si fara plata vreunei
despagubiri in sarcina concedentului catre
concesionar.
- la expirarea duratei stabilite prin contract;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul
rascumpararii.
In
aceasta
situatie
de
rascumparare se percep daune.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concesionarului cu plata unor dspagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concedentului cu plata unor despagubiri in

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde la
cererea concedentului, contra
cost,
salubrizarea
malurilor
apelor curgatoare si a zonelor
adiacente
celor
trei
sate
componente
ale
comunei
Vilcanesti,
operatiuni
de
dezinfectie,
dezinsectie
si
deratizare precum si ridicarea
deseurilor organice de origine
animala si a cadavrelor.
Contractul a fost prelungit prin
Actul
aditional
nr.
2
din
12.11.2013.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

sarcina concedentului.

39. Consiliul
Local
Balta
Doamnei

40. Primaria
Boldesti Gradistea

S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

Zona 3

Zona 3

Contract
de
prestarii servicii
publice
de
salubrizare
pentru utilizatori
persoane juridice
nr.
2996
din
25.07.2014

25.07.2014

Contract
de
prestari
de
servicii
publice
de
salubrizare
pentru utilizatori
persoane juridice
nr.
3003
din
01.08.2011

01.08.2011

Nedeterminata
incepand
cu
data
de
01.08.2014

nedeterminat
a

-.

Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare, si dupa achitarea
debitelor;
- prin reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si falimentul prestatorului.

Incetare:
- acordul scris al ambelor parti;
- denuntare unilaterala de catre utilizator cu un preaviz
de 30 de zile lucratoare si achitarea debitelor catre
operator;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- prin reziliere.

Contractul nu respecta dispozitiile
legale in vigoare cu privire la
colectarea deseurilor pe fractii.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Desi in titlul contractului se
mentioneaza ca este incheiat
pentru utilizatori persoane juridice
in
cuprinsul
contractului
se
mentineaza in art. 8 „colectarea de
la utilizatorii casnici si asociatii de
proprietari/locatari”.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

41. Consiliul
Local
al
Comunei
Ciorani

S.C.
Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 3

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 6859
din 09.10.2015

09.10.2014

42. Primaria
Dumbrava

S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

Zona 3

Contract
de
prestari
de
servicii
publice
de
salubrizare
pentru utilizatori
persoane juridice
nr.
1538
din
30.12.2010

30.12.2010

Scadenta
Pana la data
la
care
Serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Managemetul
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova.
nedeterminat
a

.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- cu acordul partilor;
- de plin drept incazul in care concesionarului i se
retrage atestarea licentei emisa de ANRSC sau cand
aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului
pentru care a fost acordata;
- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile
nu convn in scris prelungirea acestuia inconditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere i;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora, a obiectului
concesiunii sau in cazul inposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta, prin renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- colectarea separata si transportul
separat al deseurilor municipale si
al deseurilor similare provenind din
activitati comerciale din industrie
si institutii, inclusiv fractii colectate
separat, fara a aduce atingere
fluxului de deseuri de echipamente
electrice si electronice, baterii si
acumulatori.

Incetare:
- acordul scris al ambelor parti;
- denuntare unilaterala de catre utilizator cu un preaviz
de 30 de zile lucratoare si achitarea debitelor catre
operator;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- prin reziliere.

Desi in titlul contractului se
mentioneaza ca este incheiat
pentru utilizatori persoane juridice
in
cuprinsul
contractului
se
mentineaza in art. 8 „colectarea de
la utilizatorii casnici si asociatii de
proprietari/locatari”.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

43. Primaria
Draganesti

44. Primaria
localitatii
Fulga

Operator
S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

S.C. VODNA
ECOSAL
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 3

Zona 3

Tip contract
Contract
prestarea
serviciului
salubrizare
1629
01.01.2010

de

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
01.01.2010

nedeterminat
a

de
nr.
din

Contract
de
prestarii servicii
publice
de
salubrizare
pentru utilizatori
persoane juridice
nr.
2549
din
12.08.2011

Nu
este
mentionata

Nedeterminta
incepand cu ...
(nu
este
mentionat)

-

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- acordul scris al partilor;
- denuntare unilaterala de catre utilizator cu un preaviz
de 30 de zile lucratoare si achitarea debitelor catre
operator;
- prin denuntare unilaterala de catre operator, in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate, in termen
de 30 de zile calendaristice de la data expirarii
termenului de plata a facturii, cu acordul administratiei
publice locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevederilor Legii serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- prin reziliere.

Obiectul contractului il constituie
salubrizarea domeniului public al
comunei.
Masura rezilierii contractului se
poate lua numai in cazul uui
preaviz adresat utilizatorului si s
epoate pune in aplicare dupa 15
zile lucratoare de la data primirii
acestuia de catre utilizator.

Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare, si dupa achitarea
debitelor de catre operator;
- prin reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si falimet al prestatorului.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
In cuprinsul contractului nu se
mentioneaza perioada de incepere.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

45. Primaria
Gherghita

46. Primaria
Comunei
Rafov

Operator
S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

S.C.
Rosal
Grup S.A.

Zone de
colectare
Zona 3

Zona 3

Tip contract
Contract
prestarea
serviciului
salubrizare
446
30.12.2009

de

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
30.12.2009

nedeterminat
a

de
nr.
din

Contract
de
prestarii servicii
nr.
2469
din
data
de
28.04.2014

28.04.2014

Pana la data
atribuirii prin
licitatie
publica
si
semnarii
Contractului
privind
delegarea
gestiunii
serviciului de
salubrizare al
comunei
Rafov
prin
concesiune

-

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare
- acordul scris al partilo;
- denuntare unilaterala de catre utilizator cu un preaviz
de 30 de zile lucratoare si achitarea debitelor catre
operator;
- denuntare unilaterala de catre operator in cazul
neachitarii contravalorii servicilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii, cu acordul administratiei publice
locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevederilor Legii serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- prin reziliere.

Contractul este incheiat doar
pentru urmatoarele locatii: Scoala
Independenta, Scoala Gherghita,
Scoala
Ungureni,
Gradinita
Malamuc si Gradinita Gherghita.

Reziliere:
- nerespectarea oligatiilor contractuale aflate in sarcina
celeilalte parti, fara plata unor daune interese;
- unilateral de catre prestator daca constata oricand ca
echilibrul contractual din punct de vedere financiar
economic este afectat iar beneficiarul in acest caz nu
accepta indreptarea si actualizarea acestuia avand in
vedere raportul fundamentat calitate cost al serviciului
prestat.
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile
nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris, in
termen de 30 de zile;
- daca trei luni consecutive de prestare a serviciului
catre utilizatori procentajul incasarii de catre prestator
acontravalorii acestuia de la persoane fizice, agentii

Masura rezilierii contractului se
poate lua numai in cazul unui
preaviz adresat utilizatorului si s
epoate pune in aplicare dupa 15
zile lucratoare de la data primirii
acestuia de catre utilizator.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Primaria Comunei Rafov
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Nr.
crt

UAT

47. Primaria
Salciile

48. Primaria
Comunei
Albesti
Paleologu

49. Comuna
Baba
–
Ana

Operator

S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

S.C. Rosal
Grup S.A.

S.C. Salub
Interserv
S.A.

Zone de
colectare

Zona 3

Zona 4

Zona 4

Tip contract

Contract
prestarea
serviciului
salubrizare
1963
31.03.2010

de

31.03.2010

nedeterminat
a

de
nr.
din

Contract
de
prestari servicii
4854
din
02.07.2014

Contract
delegarea
gestiunii
serviciilor
publice
salubrizare

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

de

02.07.2014

11.05.2010

Pana
la
organizarea
de catre ADI a
licitatiei
pentru
incredintarea
serviciului.

25 ani
Scadenta
10.05.2035

de
prin

Modalitate de incetare/reziliere
economici si institutii publice, este mai mic de 90% din
totalul facturilor emise catre toti utilizatorii de pe raza
comunei Rafov.
Incetare
- acordul scris al partilor;
- denuntare unilaterala de catre utilizator cu un preaviz
de 30 de zile lucratoare dupa achitarea la zi a tuturor
debitelor catre operator;
- denuntare unilaterala de catre operator in cazul
neachitarii contravalorii servicilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a factuii, cu acordul administratiei publice
locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevederilor Legii serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- prin reziliere.

Incetare
- la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu
convin inscris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris in
termen de 30 zile;
- daca dupa 3 luni se contstata ca incasarea contravalorii
serviciului prestat catre persoane fizice, agentii
economici si institutii publice este mai mic de 90-95%
din totalul facturilor emise, aceasta ducand la afectarea
echilibrului contractual din punct de vedere financiar
economic.
Reziliere:
- beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul daca
constata nerespectarea de catre prestator a obligatiilor
contractuale si daca acesta nu adopta, in termenul
stabilit de beneficiar prin notificare programe de masuri
care sa respecte conditiile asumate.
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare
daca partile nu convin in scris prelungirea acestuia in
conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntare unilaterala de catre delegatar, cu plata

Observatii

Contractul este incheiat doar
pentru urmatoarele locatii: Camin
cultural, scoala, gradinita si sediu
primarie.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.

Contractul este incheiat de catre
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara „ECO SISTEM”
Mizil Baba Ana.
Clauza de incetare a contractului
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

atribuire directa
din Orasul Mizil
si din Comuna
Baba Ana nr. 48
din 11.05.2010,
Act aditional nr.
1
din
12.05.2010

50. Consiliul
Local
Comuna
Ceptura

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 4

Contract pentru
delegarea
serviciului public
de salubrizare al
localitatii
Ceptura nr. 5792
din 26.12.2006,
Act aditional nr.
6543
din
23.12.2011, Act
aditional
nr.
1598
din
06.08.2014, Act
aditional
nr.
7163
din
04.11.2014

26.12.2006

7 ani si 6 luni
(5 ani + 2 ani si
6 luni)
Scadenta
31.08.2017

In
aceleasi
conditii
contractuale,
ori de cate ori
concedentul
solicita
concesionarul
ui, pe baza
unei
fundamentari
tehnicoeconomice
pentru buna
executie
a
serviciului,
prin
realizarea
unor investitii
noi impuse de
modificarea
legislatiei
comunitare/
nationale sau
a
strategiei
locale
in
domeniul
gestionarii
deseurilor,
care nu ar
putea
fi
amortizate in
termenul

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
delegatarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de
catreparti, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina partii in culpa;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora, a sistemului
sau in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a-l
exploata, prin renintare, fara plata unei despagubiri;
- in cazul ereorganizarii judiciara sau a falimentului
delegatului;
- alte clauze de incetare a contractului de delegare a
gestiunii convenite de parti, fara a aducce atingere
prevederilor legale in vigoare
Incetare:
- la expirarea duratei contractului daca partile nu convin
in scris prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului, in cazul cand nu exista
notificari din partea acestuia cu minim 30 de zile
inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului, in cazul cand nu exista notificari
din partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- intelegearea partilor;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege;
- de drept in momentul in care Asociatia de
Dezvoltare
intercomunitara
va
incepe
implementarea Masterplanului pentru gestiunea
deseurilor.

in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 6543 din 23.12.2011.
Prin Actul aditional nr. 1598 din
06.08.2014
se
prelungeste
contractul pentru o perioada de 36
luni.
Contractul a fost prelungit fara a
se respecta termenul de cel putin
3 luni inainte de expirare.
Prin Act aditional nr. 7163 din
04.11.2014 s-a modificat articolul
cu privire la durata contractului
fara a se mentiona data/perioada
pentru care se prelungeste si s-au
modificat/completat
activitatile
cuprinse in serviciul public de
salubrizare
inclusiv
colectarea
separata si transportul separat al
deseurilor.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

51. Consiliul
Local
Colceag

52. Comuna
Fantanele

Operator

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zone de
colectare

Zona 4

Zona 4

Tip contract

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei Colceag
nr.
2616
din
25.07.2007, Act
aditional nr. 1
din 26.07.2012,
Act aditional 3
din 28.12.2012

Contract
servicii
delegare
gestiunii
serviciilor
publice
salubrizare
4435

de
de
a

de
nr.
din

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

25.07.2007

7 ani si 6 luni
(5 ani + 2 ani si
6 luni)
Scadenta
31.01.2015

05.12.2012

3 ani
Scadenta
04.12.2015

ramas pana
la finalizarea
contractului
decat printr-o
crestere
excesiva
a
tarifelor
si/sau
a
taxelor.
Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Contractul
poate
fi
prelungit
in
conditiile
Legii
serviciilor
comunitare
de
utilitati

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile
nu convin prelungirea;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de care concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune, prin
rascumpararea unei concesiuni, care se poate face
numai
prin
act
administrativ,
la
propunerea
concedentului, necesitand acceptul concesionarului; in
acest caz se va intocmi o documentatie tehnicoeconomica in care se va stabili pretul rascumpararii,
situatie in care se percep daune;

Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 1 din 26.07.2012.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din culpa
exclusiva a concesionarului cu plata unor despagubiri
in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unor despagubiri in sarcina
concedentului.
Incetare:
- la expirarea duratei;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de care concedent fara plata
unei despagubiri in sarcina concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract
05.12.2012

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
publice
nr.
51/2006
in
urmatoarele
cazuri:
(i)
pentru
motive
de
interes
general, caz
in care durata
contractului
caz in care
durata
contractului
nu poate fi
prelungita cu
mai mult de
un an; (ii) in
cazul in care
operatorul, la
cererea
autoritatii
administratiei
publice locale
si
pentru
buna
executare
a
serviciului
sau
pentru
extinderea
sistemului de
utilitati
publice
a
realizat
investitii care
nu ar putea fi
amortizate in
termenul
ramas pana
la expirarea
contractului
decat printr-o
crestere
excesiva
a
terifelor.

Modalitate de incetare/reziliere
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- la data la care va deveni operational Sistemul
Integrat de Management al deseurilor judetul
Prahova, fara plata de daune;
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar cu plata unor despagubiri in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;
- cu acordul partilor;
- in cazul aparitiei unui sold restant aferent facturilor de
prestarii servicii corespunzatoare contractelor de
prestarii de servicii de salubrizare, cu utilizatorii,
echivalentul a 2 luni consecutive de facturare, dara
notificare prealabila sau a unui sold restant mai mare
de 10.000 lei;
- in cazul in care concesionarului i se retrage atestarea
emisa de A.N.R.S.C.

Observatii
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Nr.
crt

UAT

53. Primaria
Comunei
Gornet
Cricov

54. Primaria
Gura
Vadului

Operator
S.C.
Rosal
Grup S.A.

S.C.
Pisa
Eco
Ambiente
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 4

Zona 4

Tip contract
Contract
de
prestari servicii
nr.
1496
din
06.06.2014

Contract
cadru
de delegare a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei
Gura
Vadului nr. 2391
din 22.07.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
06.06.2014

22.07.2014

pana la data
la
care
serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara
va
organiza
licitatia
pentru
incredintarea
serviciului
2 ani
Scadenta
31.07.2016

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contract;
- prin acordul scris de vointa al partilor exprimat in scris,
in termen de 30 de zile;
- daca dupa 3 luni se contstata ca incasarea contravalorii
serviciului prestat catre persoane fizice, agentii
economici si institutii publice este mai mic de 90-95%
din totalul facturilor emise.

Contracul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
act aditional
in
conditiile
legii.

Reziliere:
- beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul daca
constata nerespectarea de catre prestator a obligatiilor
contractuale si daca acesta nu adopta, in termenul
stabilit de beneficiar, prin notificare, programe de
masuri care sa respecte conditiile asumate.
Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contractul de
concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;
- in conditiile reglementare de lege;
- in cazul nerespectarii obligatiilor ontractuale de catre
concesionar,prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent,prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intracomunitara
Managementul
Deseurilor
Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de
expirarea duratei contractului. Rezilierea se va
realiza la expirarea unui termen de 60 de zile
calendaristice de la notificare, far plata vreunei
despagubiri;.
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar,prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent,prin reziliere, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului;
- prin acordul partilor.

Clauza de incetare a contractului
prin reziliere cu plata unor daune
nu se poate aplica deoarece in
cuprinsul cntractului cuantumul
daunelor a ramas necompletat.
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Nr.
crt

UAT

55. Primaria
Comunei
Iordacheanu

Operator
S.C. Rosal
Grup S.A.

Zone de
colectare
Zona 4

Tip contract
Contract
de
prestari servicii
nr.
74
din
17.09.2013

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
17.09.2013

Pana la data
atribuirii prin
licitatie
publica
si
semnarii
contractului
privind
delegarea
gestiunii
serviciului de
salubrizare al
comunei prin
concesiune.

Observatii

Incetare
- la expirarea duratei stabilite in contract;
- prin acordul partilor exprimat in scris, in termen de 30
de zile ;
- daca dupa 3 luni se constata ca incasarea contravalorii
serviciului prestat catre persoane fizice, agentii
economici si institutii publice este mai mic de 90% din
totalul facturilor emise catre toti utilizatorii;
- de drept la data atribuirii si semnarii contractului
de delegare a serviciului de catre noul prestator.

56. Primaria
Jugureni

S.C. Salub
Interserv
S.A.

Zona 4

Contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
a
localitatilor
nr.
259
din
01.03.2014, Act
aditional nr. 1
din 05.12.2014

01.03.2014

Pana
la
implementare
a
proiectului
de
management
al
deseurilor
la
nivel
judetean

-

57. Comuna
Lapos

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zona 4

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare
a
localitatii Lapos,
judetul Prahova
nr.
18
din
25.05.2011 (nr.
3072/25.05.201

25.05.2011

5 ani

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia

Scadenta
24.05.2016

Modalitate de incetare/reziliere

Reziliere:
- orice dintre parti are dreptul sa rezilieze contractul
pentru nerespectarea obligatiilor contractule aflate in
sarcina celeilate fara plata unor daune interese.
Prestatorul poate rezilia unilateral contractul daca
constata oricand ca echilibrul contractual din punct de
vedere financiar economic este afectat iar beneficiarul
in acest caz nu poate accepta indreptarea si
actualizarea acestuia avand in vedere raportul
fundamentat colitate cost al serviciului prestat.
Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator,cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare, numai dupa achitarea
integrala a debitelor catre operator;
- prin denuntare unilaterala de catre operator, in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen
de 30 de zile calendaristice de la data expirarii
termenului de plata a facturii;
- prin reziliere
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare
judiciara si faliment al prestatorului;
Incetare:
- la expirarea duratei stabilita in contract daca partile nu
convin in scris prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabila in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

1
/
1059/25.05.201
1), Act aditional
nr.
1
din
17.12.2012

58. Primaria
Comunei
Plopu

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 4

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de
salubrizare
nr.
5535
din
29.10.2014

un
act
aditional
cu
cel putin 3
luni
inainte
de incetare.

29.10.2014

1 an
Scadenta
28.10.2015

Contractul
poate
fi
prelungit prin
act aditional.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se percep
daune;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;
- in cazul nerespectarii de catre operator a indicatorilor
de performanta.
Incetare:
- la data incheierii contractului de concesiune a serviciului
public de salubrizare al comunei Plopu cu operatorul
licentiat adjudecat la licitatia publica deschisa
organizata de primaria Plopu;
- la data la care serviciul judetean gestionat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara va
deveni opertional, prin implementarea Proiectului
Management Integrat al Deseurilor Prahova;
- cu acordul partilor;
- in cazul in care delegatarului i se retrage atestarea
licentei enisa de ANRSC privind prestarea serviciului
public de salubrizare sau cand aceasta nu este
prelungita dupa expirarea termenului pentru care a fost
acordata
- expirarea duratei stabilita in contract daca partile nu
convin in scris prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre delegatar fara plata
unei despagubiri in sarcina delegatarului catre delegat;
- in cazul nerespectarii obligatiilor de catre parti, prin
reziliere
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a
sistemului/obiectului gestiunii delegate sau in cazul
imposibilitatii obiective a delegatului de a-l exploata,
prin renuntare, fara plata unei despagubiri in sarcina
delegatarului catre delegat;
- in cazul reorganizarii judiciare sau falimentului
deledatului;

Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 2361 din
22.03.2013.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere
- alte clauze de incetare a contractului de delegare a
gestiunii convenite de parti, fara a aduce atingere
clauzelor si conditiilor reglementate de lege;
- odata cu incheierea contractului de delegare a
gestiunii a serviciului public de salubrizare al
comunei Plopu cu operatorul licentiat adjudecat la
licitatia publica deschisa sau
la data la care
serviciul judetean gestionat de Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara, Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova va deveni
opertional,
prin
implementarea
Proiectului
Management Integrat al Deseurilor Prahova.

59. Primaria
Comunei
Singeru

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 4

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 5594
din
data
de
02.06.2014

02.06.2014

2 ani sau pana
la data la care
Serviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Mangementul
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Manegementu
l Integrat al
Deseurilor
Prahova.

-

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
delegat/delegatar.
Incetare:
- cu acordul partilor;
- incetare de plin drept in cazul in care concesioarului i
se retrage atestarea licentei emisa de ANRSC sau cand
aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului
pentru are a fost acordata;
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- in cazu in care interesul national sau local o impune,
prin denuntare unilaterala de catreconcedent fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, prin reziliere;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora, a obiectului
concesiunii, sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l presta, prin renuntare;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si a conditiilor
reglementate de lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara – Managementul
Deseurilor Prahova.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent.

Observatii
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Nr.
crt

UAT

60. Consiliul
Local
Tomsani

61. Consiliul
Local
Urlati

Operator
S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 4

Zona 4

Tip contract
Contract
de
delegarea
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
localitatii
Tomsani
nr.
2606
din
03.07.2006, Act
aditional nr. 1
din
data
de
08.01.2014

Contract
de
delegarea
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
localitatii Urlati
nr.
532
din
19.01.2006, Act
aditional 12264
din 12.10.2009,
Act aditional nr.
239 din data de
09.01.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
03.07.2006

19.01.2006

9 ani (8 ani +1
an)
Scadenta
01.08.2015
dar nu mai
mult
decat
data la care
Serviiul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Manegement
Integrat
al
deseurilor
Prahova.

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
cel
mult 4 ani,
prin acordul
de vointa al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 6
luni
inainte
de incetare.

12 ani (8 ani +
4 ani) incepand
cu
data
de
01.08.2006

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 6
luni
inainte
de incetare.

Scadenta
31.07.2018
sau pana la
data la care
Serviciul
Judetean
gestionat
de
asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
- intelegearea partilor;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului, cu obligata ca acesta sa-l anunte in scris
pe concesionar cu 6 luni inainte;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- intelegerea partilor;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- in momentul in care va deveni operational prin
implementarea Proiectului Manegement Integrat al
deseurilor Prahova, cu un preaviz de 2 luni si fara
platavreunei despagubiri.

Contract este expirat iar conform
prevederilor contractului, respectiv
art. 8 „Contractul de concesiune
poate fi prelungit pentru cel mult 4
ani prin acordul de vointa al
partilor care vor incheia un act
aditional cu cel putin 6 luni inainte
de incetarea lui”.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte.
Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
- intelegearea partilor;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- la data la care Serviciul Judetean gestionat de
asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara
Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor

Contract este expirat iar conform
prevederilor contractului, respectiv
art. 8 „Contractul de concesiune
poate fi prelungit pentru cel mult 4
ani prin acordul de vointa al
partilor care vor incheia un act
aditional cu cel putin 6 luni inainte
de incetarea lui”.
Contract a intrat in vigoare la data
de 01.08.2006..
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Nr.
crt

UAT

62. Vadul
Sapat

63. Consiliul
Local
Valea
Calugareasca

Operator

S.C. Vodna
Ecosal
S.R.L.

S.C.
S.A.

Salub

Zone de
colectare

Zona 4

Zona 4

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului –
Managementu
l Integrat al
Deseurilor
Prahova.
Nu
este
mentionata
in
cuprinsul
contractului

Contract
de
prestarii servicii
publice
de
salubrizare
pentru utilizatori
persoane juridice

Contract
de
concesiune
nr.
204
din
17.07.2001, Act
aditional nr. 1
din 16.06.2011,
Act aditional nr.
2
din
04.12.2013

17.07.2001

15 ani
Scadenta
31.12.2016

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Prahova
va
deveni
operational
prin
implementarea
Proiectului
–
Managementul
Integrat al Deseurilor Prahova.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
Prin acordul
partilor prin
incheierea
unui
act
aditional

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplu acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act

Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare, si dupa achitarea
debitelor catre operator;
- prin reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului.

Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
- de drept in termne de 15 zile de la incheiarea
contractului cu operatorul judetean desemnat pentru
implementarea proiectului Sistem de Management
Integrat al deseurilor Judetul Prahova;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri.
Reziliere:

Contractul nu are completate
datele utilizatorului, nu are
mentionata data si numar si de
asemenea nu este semnat de
catre utilizator.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Contract a fost prelungit prin Act
aditional nr. 1 din 16.06.2011, Act
aditional nr. 2 din 04.12.2013.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

aditional
cu cel putin 30
de zile inainte
de incetarea
lui.
64. Primaria
Comunei
Apostolache

65. Primaria
Aricestii
Zeletin

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

S.C. Valea
Lopatnei
S.R.L.

Zona 5

Zona 5

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 214
din 31.01.2014

Contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
nr.
1287
din
13.10.2009, Act
aditional nr. 1
din 01.10.2010

31.01.2014

13.10.2009

2 ani
Scadenta
30.01.2016
sau pana la
data la care
serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni
operationala
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova
nedeterminat
a

Observatii

in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;

Incetare:
- prin acordul partilor;
- de plin drept, in cazul in care concesionarului i se
retrage licenta A.N.R.S.C.;
- la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu
convin in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri.
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege.
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatii contractuale de catre
concesionar

Incetare:
- prin acordul partilor;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile dupa achitarea la zi a tuturor
debitelor datotare catre debitor;
- prin denuntare unilaterala de catre operator in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii, cu acordul administratiei publice
locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevederilor Legii 101/2006;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau falimentului al operatorului;
Reziliere:
- cu acordul ambelor parti;

Conform
adresei
nr.
1161/21.07.2008
Consilil
local
Zeletin face parte din parteneriatul
privind implementarea proiectului
„Gestionarea deseurilor in zona
rurala
Carbunesti,
judetul
Prahova” finantat prin PHARE 2004
CES.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

66. Primaria
Comunei
Baltesti

67. Consiliul
Local
al
Comunei
Batrani

Operator

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

Zone de
colectare

Zona 5

Zona 5

Tip contract

Contract
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare prin
atribuire directa
nr.
6209
din
05.12.2013, Act
aditional nr. 1
din 02.12.2013

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei Batrani
nr.
104
din
23.04.2008, Act
aditional nr. 1
din 27.02.2013,
Act aditional nr.
2
din
24.04.2013, Act
aditional nr. 3
din 28.11.2013.

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

05.12.2013

1 an

23.04.2008

Scadenta
04.12.2016
sau pana la
data la care
serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni
operationala
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova
7 ani si 6 luni
Scadenta
21.10.2015
sau pana la
data la care
Serviciul
Judetean
Gestionat de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni
operationala
prin
implementare
a Proiectului

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

- in urma unui preaviz adresat utilizatorului si se pune in
aplicare dupa 15 zile lucratoare de la data primirii
acestuia de catre utilizator.

considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Incetare:
- prin acordul partilor;
- de plin drept in cazul in care concesionarului i se
retrage licenta ANRSC;
- la expirarea duratei stabilite in contract;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fara
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intracomunitara – Managementul
Deseurilor Prahova.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatii contractuale de catre
concesionar
Incetare:
- la expirarea duratei;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste in sarcina concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se percep
daune;
- in cazul in care operatorului i se retrage licenta

Contract a fost prelungit prin Act
aditional nr. 2 din 24.04.2013.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova.

68. Primaria
Carbunesti

S.C. Valea
Lopatnei
S.R.L.

Zona 5

69. Consiliul
Local
Cerasu

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

Zona 5

Contract
prestare
activitatii
colectare
deseurilor
2862
20.10.2010

20.10.2010

nedeterminat
a

18.12.2007

8 ani

a
de
a
nr.
din

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei Cerasu
nr.
2423
din
18.07.2007, Act
aditional nr. 1
din 18.12.2007,
Act aditional nr.
3
din
02.12.2013.

Scadenta
18.07.2015

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

ANRSC;
- de plin drept, de la data la care Serviciul
Judetean Gestionat de Asociatia de Dezvoltare
Intercomuni-tara va deveni operationala prin
implementarea Proiectului Management Integrat
al Deseurilor Prahova, cu un preaviz prealabil de
2 ;uni si fara plata unei despaguniri.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;
Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare, dupa achitarea la zi a
tuturor debitelor datotare catre operator;
- prin reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare
judiciara si faliment al prestatorului.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplu acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite prin contract;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste in sarcina concedentului; in
acest caz concedentul trebuie sa faca dovada cauzelor
care au dus la denuntarea contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului, necesintand acceptul concesionarului;
in acest caz se va intocmi o documentatie tehnicoeconomica in care se va stabili pretul rascumpararii,
situatie in care se percep daune.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in

Contractul a fost incheiat intre
S.C. Valea Lopatnei S.R.L. in
calitate de operator prestator si
Stan Petre in calitate de utilizator.
Desi contractul are numar de
inregistrare din partea Primariei
Carbunesti (2862/20.10.2010) si
la final utilizatorul care semneaza
este mentionat ca fiind „Primaria
Comunei Carbunesti”, acesta este
incheiat cu dl. Stan Petre.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

sarcina concesionarului/concedentului.

70. Comana
Chiojdeanca

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L

Zona 5

71. Comuna
Drajna

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

Zona 5

Contract
de
prestari servicii
publice
de
salubrizare
nr.
520
din
04.04.2014

04.04.2014

2 ani

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei Drajna
nr.
8201
din
14.10.2013, Act
aditional nr. 1
din 28.11.2013.

14.10.2013

Scadenta:
03.04.2016
sau pana la
data la care
serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni
operationala
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
Deseurilor
Prahova.
4 ani
Scadenta
13.10.2017

Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denutare unilatera de catre utilizator, cu un preaviz
de 30 de zile dupa achitarea la zi a tuturor debitelor
datorate catre operator;
- prin denuntare unilatera de catre operator in cazul
neachitarii serviciilor prestate in termen de 30 de zile
calendaristice de la data expirarii termenului de plata al
facturii;
- in cazul deschiderii de reorganizare judiciara si/sau
faliment al operatorului.

Contractul
poate
fi
prelungit
conform legii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilite;
- in cazu in care concesionarului i se retrage licenta
ANRSC privind furnizarea/prestarea serviciului public
de salubrizare sau cand aceasta nu este prelungita
dupa expirarea termenului pentru care a fost acordata;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent fara
plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- la data la care va deveni operational Serviciul
Judetean gestionat de Asociatia de Dezvoltare

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Intracomunitara, fara plata unei despagubiri;
- prin acordul partilor, incetarea contractului la
solicitarea operatorului se va face cu o notificare de
minim 90 de zile in avans.

72. Primaria
Comunei
Gura
Vitioarei

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

Zona 5

73. Primaria
Comunei
Gornet

S.C. Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 5

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei
Gura
Vitioarei nr. 16
din 21.05.2014
Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publicede
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 3121
din 06.10.2014

21.05.2014

3 ani
Scadenta
20.05.2017

06.10.2014

3 ani
Scadenta
05.10.2017
sau pana la
data la care
Seviciul
Judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Proiectul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu notificare prelabila si cu
plata
unor
despagubiri
in
sarcina
concesionarului/concedentului;
- la aparitia unui sold aferent facturilor de prestarii de
servicii echivalent a 2 luni concecutive de facturare,
fara o notificare prealabila.
Incetare:
- la data la care Serviciul judetean gestionat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara va
deveni opertional, cu un preaviz prealabil de 2
luni si fara plata vreunei despagubiri.

Incetare:
- cu acordul partilor;
- incetare de plin drept in cazul in care concesionarului
pierderea licentei ANRSC privind furnizarea/ prestarea
serviciului de salubrizare sau cand aceasta nu este
prelungita dupa expirarea termenului pentru care a fost
acordata;
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent fara plata
unei despagubiri in sarcina concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intracomunitara.
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu notificare prelabila;

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Deseurilor
Prahova

74. Comuna
Izvoarele

75. Consiliul
Local
Magurele

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zona 5

Zona 5

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de
salubrizare
prin incredintare
directa nr. 6292
din 01.10.2014

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei
Magurele nr. 153
din 23.07.2007,
Act aditional nr.
2
din
23.07.2012

01.10.2014

12
luni
incepand
cu
01.10.2014
Scadenta
30.09.2015

23.07.2007

7
ani
si
jumatate (5 ani
+ 2,5 ani)
Scadenta
23.01.2015

Contractul se
poate
prelungi pana
la finalizarea
cu declararea
unui
castigator
a
procedurii de
concesionare
prin licitatie a
serviciului
public
de
salubritate.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala
prin
simplu acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
in

Incetare:
- la data incheierii contractului cu noul concesionar;
- cu acordul partilor;
- incetare de plin drept in cazul in care concesionarului
pierderea licentei ANRSC privind furnizarea/ prestarea
serviciului de salubrizare sau cand aceasta nu este
prelungita dupa expirarea termenului pentru care a fost
acordata;
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris prelungirea in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent fara plata
unei despagubiri in sarcina concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare;
- alte clauze de incetare, fara a aduce atingere clauzelor
si conditiilor reglementate e lege;
- odata cu inceperea contractului cu Asociatia de
Dezvoltare Intracomunitara.
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu notificare prelabila;
- la aparitia unui sold restant aferent facturilor de
prestarii de servicii echivalent a 2 luni concecutive de
facturare, fara o notificare prealabila.
Incetare:
- la expirarea duratei contractului daca partile nu au
convenit prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntare;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face

Contractul a fost prelungit prin
Actul
aditional
nr.
2
din
23.07.2012.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
acest sens.

76. Comuna
Maneciu

77. Consiliul
Local
Pacureti

S.C.
S.A.

Urban

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

Zona 5

Zona 5

Contract
de
servicii
privind
delegarea
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
comunei
Maneciu, judetul
Prahova
prin
concesiune
nr.
3268
din
20.03.2008
Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
nr.
221
din
21.10.2008, act
aditional nr. 3
din 28.11.2013

20.03.2008

10 ani
Scadenta
19.03.2018

21.10.2008

8 ani
Scadenta
20.10.2016

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplul acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului, cu acordul concesionarului; in acest
caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in
care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta
situatie se percep daune;
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;
Reziliere:
- in cazul in care concesionarului i se retrage licenta
A.N.R.S.C. privind furnizarea/ prestarea serviciului de
salubrizare sau cand aceasta nu este prelungita dupa
expirarea termenului pentru care a fost acordata din
cauza nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin inscris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabila in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului, cu acordul concesionarului; in acest
caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in
care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta
situatie se percep daune;
Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

concesionar/concedent cu notificare prelabila.

78. Primaria
comunei
Podenii
Noi

79. Consiliul
Local
al
Comunei
Posesti

S.C.
Rosal
Grup S.A.

S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Zona 5

Zona 5

Contract
de
prestari
serviii
nr.
7178
din
04.10.2013

Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
ale
comunei Posesti
nr.
5865
din
26.11.2008, Act
aditional nr. 2
din 25.11.2013

04.10.2013

1 an
Scadenta
03.10.2014

26.11.2008

7 ani si 6 luni
(5 ani + 2 ani si
6 luni)
Scadenta
30.11.2015

Contractul
poate
fi
prelungit cu o
perioada
egala cu cea
stabilita initial
sau pana la
data atribuirii
prin
licitatie
publica
si
semnarii
contractului
privind
delegarea
gestiunii
serviciului de
salubrizare
prin
concesiune.
Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplul acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin inscris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- prin acordul scris de vointa al partilor, in termen de 30
zile;
- la data atribuirii prin licitatie publica si semnarii
contractului privind delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare prin concsiune.

Contractul a expirat la data de
03.10.2014 si nu a fost pus la
dispozitie un nou contract.

Reziliere:
- oricere dintre parti, pentru nerespectarea obligatiilor
contractuale aflate in sarcina celeilalte fara plata unor
daune.

Incetare:
- la expirarea duratei contractului, daca partile nu convin
in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedenetului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se percep
daune;
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;

Contract a fost prelungit prin Actul
aditional nr. 2 din 25.11.2013

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

80. Consiliul
Local
al
Comunei
Predeal
Sarari

81. Primaria
Soimari

Operator
S.C. Termoelectrica
Ploiesti S.A.

S.C. Valea
Lopatnei
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 5

Zona 5

Tip contract
Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare
al
comunei Predeal
Sarari nr. 143
din 19.01.2009

Contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
nr.
1470
din
29.10.2009, Act
aditional nr. 1
din 01.10.2010

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
19.01.2009

10 ani
Scadenta
18.01.2019

29.10.2009

nedeterminat
a

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala,
incheindu-se
in acest sens
un
act
aditional
cu
cel putin 5
luni
inainte
de incetarea
contractului.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei contractului, daca partile nu au
convenit prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedentului, necesitand acceptul concesionarului; in
acest caz se va intocmi o documentatie tehnicoeconomica in care se va stabili pretul rascumpararii; in
aceasta situatie nu se percep daune.

Contractul a fost incheiat in baza
OUG 34/2006.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata unor despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului;
Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile dupa achitarea la zi a tuturor
debitelor datotare catre operator;
- prin denuntare unilaterala de catre operator in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii, cu acordul autoritatii adiministratiei
publice locale care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform
prevedreilor Legii 101/2006;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau falimentului al operatorului;
Reziliere:
- cu acordul ambelor parti;
- in urma unui preaviz adresat utilizatorului si se pune in
aplicare dupa 15 zile lucratoare de la data primirii
acestuia de catre utilizator.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

82. Consiliul
Local
al
Comunei
Starchiojd

83. Primaria
Surani

Operator
Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

S.C. Valea
Lopatnei
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 5

Zona 5

Tip contract
Contract
de
delegare
a
gestiunii
prin
concesiune
a
serviciilor
publice
de
salubrizare
a
comunei
Starchiojd
nr.
3051
din
06.11.2007, Act
aditional nr. 1
din 07.11.2012,
Act aditional nr.
3
din
28.11.2013

Contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
nr.
1421
din
01.10.2009, Act
aditional nr. 1
din 30.09.2010

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
06.11.2007

7
ani
si
jumatate (5 ani
+ 2,5 ani)
Scadenta
07.05.2015

29.10.2009

nedeterminat
a

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
acordul
de
vointa
al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
in
acest sens.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii
;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabila in sarcina
concedentului; in acest caz concedentul trebuie sa faca
dovada cauzelor care au dus la denuntarea
contractului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul local o impune prin
rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedentului, cu acordul concesionarului; in acest caz
se va intocmi o documentatie tehnico-economica in
care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta
situatie nu se percep daune;
- in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de
functionare ori licenta, sau acestea nu sunt prelungite
dupa expirarea termenului.

Contractul a fost prelungit prin
Actul
aditional
nr.
1
din
07.11.2012.

Reziliere
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu notificare prelabila.
Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile dupa achitarea la zi a tuturor
debitelor datotare catre debitor;
- prin denuntare unilaterala de catre operator in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau falimentului al operatorului;
Reziliere:
- cu acordul ambelor parti;
- in urma unui preaviz adresat utilizatorului si se pune in
aplicare dupa 15 zile lucratoare de la data primirii
acestuia de catre utilizator.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Anexa 1 la Studiul de oportunitate

Nr.
crt

UAT

Operator

84. Comuna
Teisani

Compania
de Servicii
Publice
si
Energii
Regenerabile Prahova
S.A.

85. Orasul
Valenii de
Munte

S.C.
Salubritate
– Valenii de
Munte
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 5

Zona 5

Tip contract
Contract
cadru
de delegare a
gestiunii
a
serviciului public
de salubrizare al
comunei Teisani
nr.
35
din
26.11.2013

Contract
cadru
de delegare a
gestiunii
a
serviciului
de
salubrizare
al
orasului Valenii
de Munte nr.
6887
din
02.06.2014

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
26.11.2013

12 luni
Scadenta
18.03.2015

02.06.2014

Pana la data
la care este
implementat
in
totalitate
Sistemul
de
Management
Integrat
al
deseurilor in
Judetul
Prahova.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- la expirarea duratei stabilita prin contract, daca partile
nu convin in scris, prelungirea acestuia in conditiile
legii;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
Reziliere
- in situatia in care Asociatia de Dezvoltare
Intracomunitara isi incepe efectiv activitatea
inainte de expirarea duratei contractului, cu o
notificare de 60 de zile fara plata vreunei
despagubiri;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar/concedent cu plata de despagubiri in
sarcina concesionarului/concedentului.
Incetare:
- la data implementarii in totalitate a Sistemul de
Management Integrat al deseurilor in Judetul
Prahova, cu preaviz prealabil de 2 luni si fara
plata de despagubiri;
- la expirarea duratei stabilita prin contract;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre delegatar cu plata
unei despagubiri juste si prealabila in sarcina
delegatului;
- schimbarea destinatiei sau folosirea in alte scopuri a
bunurilor proprietate publica si privata a orasului
Valenii
de
Munte,
concesionate
si
aferente
infrastructurii serviciului public de salubrizare;
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului
delegatului.
Reziliere:
- in cazul in care delegatului i se retrage licenta ANRSC;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
delegat/delegatar cu plata de despagubiri in sarcina
delegatului/delegatarului;
- in cazul cesionarii contractului de catre delegat;
- in cazul subdelegarii serviciului public de salubrizare de
catre delegat;
- in cazul in care redeventa nu este platita timp de 3 luni
consecutiv.

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul, spalatul, stropirea si
intretinerea cailor publice,;
- colectarea cadavrelor animale
de pe domeniul public si
predarea acestora unitatilor
abilitate.
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Nr.
crt

UAT

86. Comuna
Valea
Doftanei

87. Primaria
Comunei
Adunati

Operator
S.C. Servicii
Salubritate
Bucuresti
S.A.

S.C. Itecol
Tehnica
S.R.L.

Zone de
colectare
Zona 6

Zona 7

Tip contract
Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului
de
salubritate
–
Componenta
„Proiectarea,
colectarea
si
transportul
deseurilor
menajere,
inclusiv
ale
deseurilor toxice
periculoase din
deseurile
menajere,
cu
exceotia celor cu
regim
special”
din Com. Valea
Doftanei
nr.
13708
din
28.12.2012
Contract
de
prestarii servicii
publice
de
salubrizare
nr.
001
din
07.12.2005, Act
aditional
nr.
2330
din
03.10.2013

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
28.12.2012

5 ani
Scadenta
21.12.2017

07.12.2005

12 ani (8 ani +
4 ani)
Scadenta
01.10.2017
sau la data la
care serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
-ra va deveni
operational,
cu un preaviz
prealabil de 2
luni si fara
plata vreunei
despagubiri.

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Contractul
poate
fi
prelungit
automat
cu
aceasi
perioada,
daca nici una
din parti nu
isi
anunta
intentia
de
reziliere.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- de drept fara nici o despagubire la data la care
devine operational serviciul judetean gestionat
de Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara;
- la expirarea duratei contractului;
- in cazul in care interesul national sau local o impune,
prin denuntate unilaterala de catre delegatar cu plata
unei despagubiri juste si prealabila in sarcina
delegatarului;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin rascumpararea unei concesiuni care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea
concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se percep
daune;
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului
delegatarului;

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
parti cu plata uneidespagubiri in sarcina partii in culpa.
Incetare:
- prin acordul scris al ameblor parti;
- prin denuntarea unilaterala de catre utilizator cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare si cu achitarea debitelor
catre operator;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al operatorului;
- de plin drept, la data la care serviciul judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni opertional, cu un
preaviz prealabil de 2 luni si fara plata vreunei
despagubiri.
Reziliere:
- in 30 de zile de la data suspendarii in cazul in care
utilizatorul nu a achitat integral contravaloarea
serviciilor prestate si penalitatilor aferente.

S.C. Itecol Tehnica S.R.L. a fost
radiata din Registrul comertului
astfel ca Primaria Comunei Adunati
trebuie sa incheie un nou contract
cu privire la delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare.
Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 2330 din
03.10.2013.
Din documentele puse la dispozitie
rezulta ca Actul aditional nr. 1 nu
este refera la contractul de
prestarii
servicii
publice
de
salubrizare
nr.
0001
din
07.12.2005. Acest document face
referire la contractul de concesiune
nr. 1661/17.11.2005.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
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Nr.
crt

UAT

88. Consiliul
Local
Banesti

89. Primaria
Breaza

Operator

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zone de
colectare

Zona 7

Zona 7

Tip contract

Contract
de
delegarea
a
gestiunii
servicilor publice
de salubrizare al
localitatii Banesti
nr.
7596
din
16.11.2005, Act
aditional
din
26.10.2013

Contract
de
concesiune
nr.
6510
din
25.08.1999, Act
aditional
nr.
17248
din
04.12.2009

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

16.11.2005

12 ani (8 ani +
4 ani)
Scadenta
15.11.2017

25.08.1999

15 ani (10 ani
+ 5 ani)
Scadenta
01.01.2015

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala, prin
simplul acord
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 1
luna
inainte
de incetare..

Contractul
poate
fi
prelungit prin
acordul
partilor
in
conformitate
cu dispozitiile
legale
in

Modalitate de incetare/reziliere

Incetare:
- la expirarea duratei contractului, daca partile nu convin
in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii ;
-- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege;
- de drept, la data la care serviciul judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni opertional.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte.
Incetare:
- la expirarea duratei contractului, daca partile nu convin
in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;

Observatii
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Conform
contractului
serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- intretinerea spatiilor verzi si a
parcurilor;
- razuitul rigolelor.
Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional din 26.10.2013.

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul
strazilor
si
trotuarelor;
- spalatul sau stropitul strazilor si
trotuarelor:
- curatatul rigolelor si trotuarelor
de ierburi si aluviuni
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
materie.

90. Consiliul
Local
al
Comunei
Brebu

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Contract
de
concesiune
nr.
2894
din
01.08.2003, Act
aditional
nr.
3130
din
02.02.2010

01.08.2003

12 ani (8 ani +
4 ani)
Scadenta
01.08.2015

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului.

- desfundatul
canalelor
de
scurgere
- curatatul zapezii de pe strazi si
trotoare
si
aplicarea
materialelor antiderapante.
- colectarea,
incarcarea
si
transportul
gunoaielor
si
deseurilor de pe domeniul
public, in locurile stabilite de
primarie:
- toaletarea arborilor de lastari
pentru regenerare:
- degajarea terenurilor de resturi,
hartii si arbusti ce apar spontan
pe domeniul public:
- confectionarea
si
montarea
indicatoarelor de circulatie si
efectuarea marcajelor rutiere,
repararea
si
intretinerea
utilajelor din parcuri si locuri de
joaca pentru copii:
- orice alte activitati ce se
desfoasoara
pentru
buna
gospodarire a orasului

Contractul
Incetare:
poate
fi - la exiprarea duratei stabilita in contract, daca partile u
prelungit prin
convin in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;
acordul
- in cazul in care interesul national sau local o impune
partilor.
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin rascumpararea concesiunii care se poate face
numai
prin
act
administrativ
la
propunerea

Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 177248 din
04.12.2009.
Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- maturatul,
spalatul
cailor
publice;
- intretinere spatii verzi, parcuri;
- curatarea si transportul de pe
caile publice si mentinerea in
functiune a acestora pe timp de
polei sau inghet;
- dezinsectia,
dezinfectia
si
deratizarea;
- stropitul cailor publice.
Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 3130 din
02.02.2010.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

concedentului; in acest caz se va intocmi o
documentatie tehnico-economica in care se va stabili
pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se percep
daune.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului.
Renuntare la concesiune:
- concesionarul
poate
renunta
la
contract
daca
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- comunica in scris concedentului intentia sa de
renuntare cu un preaviz de cel putin 30 se zile;
- pune la dispozitia concedentului intreaga documentatie
priviind activitatea desfasurata pana la data renuntarii,
precum si rezultatele acesteia;
- achita concedentului redeventa datorata pana la
scurgerea termenului de preaviz.

91. Consilul
Local
al
Municipiului
Campina

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Contract
de
concesiune
privind serviciul
public
de
salubrizare
din
20.12.2002

20.12.2002

20 ani
Scadenta
21.12.2022

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Retragerea concesiunii:
- dreptul de concesiune poate fi retras de concedent in
situatiile in care titularul:
- nu efectuaza investitiile propuse si volumul de lucrari
prevazute in contract conform ofertei adjudecate;
- nu respecta orice clauze prevazute in contract inclusiv
in ceea ce priveste plata redeventei in conditiile si la
termenele prevazute.
Incetare:
- la exiprarea duratei stabilita in contract;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului
concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin rascumpararea concesiunii care se poate face
numai prin hotarare a Consiliului local al municipiului

Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- infintarea
si
administrarea
depozitelor
ecologice
de
reziduri, a rampelor de transfer,
precum
si
producerea
de
compost;
- administrarea cimitrelor umane
municipale;
- maturatul,
spalatul
cailor
publice, intretinerea curateniei
spatiilor verzi si a parcurilor,
intretinerea
si
repararea
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere
Campina, la propunerea concedentului; in acest caz se
va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se
va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie nu se
percep daune;
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;

92. Orasul
Comarnic

93. Consiliul
Local
Cornu

S.C.
Pisa
Eco
Ambiente
S.R.L.

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Zona 7

Contract
de
delegare
de
gestiune servicii
publice
de
salubrizare prin
incredintare
directa nr. 5816
din 30.06.2014

30.06.2014

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciilor
publice
de
salubrizare
a
localitatii Cornu
nr.
1
din
28.02.2006, Act
aditional nr. 1
din 30.08.2013

28.02.2006

maxim 6 luni

-

Scadenta:
01.01.2015

12 ani incepand
de la data de
01.03.2006
Scadenta
28.02.2018

Contractul
poate
fi
prelungit
pentru
cel
mult 4 ani
prin acordul
de vointa al
partilor care
vor
incheia
un
act
aditional
cu

Incetare:
- prin acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntare unilaterala de catre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucratoare si dupa achitarea
debitelor catre operator;
- prin reziliere;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si faliment al prestatorului;
- finalizarea procedurii de concesionare prin licitatie a
serviciului public de salubrizare al orasului Comarnic;
- in cazul in care graficul de lucrari nu este respectat.

Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
-- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului, cu obligatia ca acesta sa-l anunte pe
concesionar cu 6 luni inainte;
- intelegearea partilor;
- de plin drept, la data la care serviciul judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunitara va deveni opertional, cu un

Observatii
mobilierului urban si a spatiilor
de joaca;
- curatarea si transportul zapezii
si a ghetii de pe caile publice si
mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau
inghet;
- dezinsectia,
dezinfectia
si
deratizarea in institutiile si
spatiile
proprietatea
municipiului Campina;
- stropitul cailor publice.
Lipsa art. 10-12 pagina 6 din
contract
Din Contractul de delegare de
gestiune
servicii
publice
de
salubrizare
prin
incredintare
directa nr. 5816 din 30.06.2014
lipsesc art. 10 – 13.
Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.
Conform contractului serviciul
public de salubrizare cuprinde si:
- curatarea si transportul zapezii
de
pe
caile
publice
si
mentinerea in functiune a
acestora pe timp de inghet,
polei sau ninsoare;
Contractul a fost prelungit prin
Actul
aditional
nr.
1
din
30.08.2013.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare
cel putin 6
luni
inainte
de incetarea
lui.

94. Consiliul
Local
si
Primaria
Comunei
Poiana
Campina

95. Consiliul
Local
al
Comunei
Provita de
Jos

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Contract
concesiune
341
27.01.2000,
aditional
1539
28.04.2000,
aditional
1872
05.04.2005,
aditional
8928
31.12.2009

de
nr.
din
Act
nr.
din
Act
nr.
din
A ct
nr.
din

27.01.2000

15 ani (10 ani
+5 ani)
Scadenta
31.12.2014

Contractul
poate
fi
prelungit cu
cel
mult
jumatate din
durata
sa
initiala.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

preaviz prealabil de 2 luni si fara plata vreunei
despagubiri.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte.
Incetare:
- la expirarea duratei contractului;
-- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;

Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 8928 din
31.12.2009.

Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte.
A
fost
prezentata
Nota
de
negociere „Delegarea Serviciului
Public de Salubritate din Comuna
Provita
de
Jos”
nr.
3969/29.10.2014 intre Comuna
Provita de Jos si S.C. INTERCOM
T&T.
Conform Notei de negociere la
propunerea operatorului colectarea
deseurilor se va face pentru 60 de
zile fara a se percepe tarif,
contractul uramand a se incheia
ulterior.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

96. Primaria
Comunei
Provita de
Sus

S
C.
Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L..

Zona 7

Contract
de
prestarii servicii
publice
de
salubrizare
nr.
001 din data de
01.10.2014

01.10.2014

97. Comuna
Secaria

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Contract
de
locatiune utilaje
nr.
843
din
29.03.2013, Act
aditional nr. 1
din 31.03.2014

29.03.2013

Perioada
cat
operatorul este
autorizat
de
Primaria
comunei Provita
de
Sus
sau
pana la data
la
care
Serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
deseurilor
Prahova
2 ani (1 an + 1
an)
Scadenta
31.03.2015

Contractul
poate
fi
prelungit cu
acordul
partilor.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz de
30 de zile, dupa achitarea la zi a tuturor
debitelordatorate catreoperator;
- prin denutare unilaterala de catre operator, in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau faliment al operatorului.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Incetare:
- prin ajungere la termen;
- in cazul concesionarii serviciului public de salubrizare al
comunei Secaria;
- de plin drept, in cazul in care una dintre parti:
-- isi exprima vointa sa unilaterala cu notificarea in
scris a celeilate parti cu cel putin 30 de zile;
nu isi executa obligatii esentiale;
incalca una din obligatiile sale dupa ce a fost
avertizat printr-o notificare scrisa, de cartre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora
va duce la rezilierea prezentului contract;
este declarat in stare de incapacitate de plati sau a
fost declansata procedura de lichidare (faliment);
cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul
celeilalte parti

Contractul a fost prelungit prin
Actul
aditional
nr.
1
din
31.03.2015.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

98. Primaria
Comunei
Sotrile

S.C.
Servicii
Ecologice
Salubritate
Prahova
S.R.L.

Zona 7

Contract
de
prestari servicii
publice
de
salubrizare
nr.
6566
din
06.10.2014.

06.10.2014

99. Consiliul
Local
Telega

S.C.
Floricon
Salub S.R.L.

Zona 7

Contract
de
delegare
a
gestiunii
serviciului public
de salubrizare al
Comunei Telega
nr.
5149
din
29.09.2006, Act
aditional
nr.
5837
din
29.11.2013

29.09.2006

Perioada
cat
operatorul este
autorizat
de
Primaria
comunei Sotrile
sau pana la
data la care
Serviciul
judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare
Intercomunita
ra,
Parteneriatul
pentru
Managementu
l
Deseurilor
Prahova
va
deveni
operational
prin
implementare
a Proiectului
Management
Integrat
al
deseurilor
Prahova
12 ani (8 ani +
4 ani)
Scadenta
30.09.2018

Contractul
poate
fi
prelungit
conform legii
prin acordul
de vointa al
partilor, care
vor
incheia
un
act
aditional
cu
cel putin 6
luni
inainte
de incetare.

Modalitate de incetare/reziliere

Observatii

Incetare:
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz de
30 de zile, dupa achitarea la zi a tuturor
debitelordatorate catreoperator;
- prin denutare unilaterala de catre operator, in cazul
neachitarii contravalorii serviciilor prestate in termen de
30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata a facturii;
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
si/sau faliment al operatorului.

Clauza de incetare a contractului
in caz de reorganizare judiciara nu
poate sa opereze avand in vedere
prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind
procedura insolventei, conform cu
care „Contractele in derulare se
considera
mentinute
la
data
deschiderii procedurii. Orice clauze
de desfinare a contractelor in
derulare pentru motivul deschiderii
procedurii sunt nule”.

Incetare:
- la expirarea duratei contractului, daca partile nu convin
in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
-- in cazul in care interesul national sau local o impune
prin denuntare unilaterala de catre concedent cu plata
unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
- la disparitia dintr-o cauza de forta majora a
bunului concesionat in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara
plata unei despagubiri;
- intelegerea partilor;
- alte clauze de incetare a contractului de concesiune,
fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
- de plin drept, la data la care serviciul judetean
gestionat
de
Asociatia
de
Dezvoltare

Contractul a fost prelungit prin
Actul aditional nr. 5837 din
29.11.2013.
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Nr.
crt

UAT

Operator

Zone de
colectare

Tip contract

Data la
Durata
Modalitat
care este contractului
e de
incheiat
/data de
prelungire
contractul
finalizare

Modalitate de incetare/reziliere
Intercomunitara va deveni opertional, cu un
preaviz prealabil de 2 luni si fara plata vreunei
despagubiri.
Reziliere:
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte;
- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului, in cazul cand nu exista notificari din
partea acestuia cu minim 30 de zile inainte.

Observatii
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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

Art. 1
Prevederile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament") se aplică serviciului
public de salubrizare, pentru activităţile componente ale serviciului enumerate la Art. 2 de mai jos
(denumit în continuare în sensul prezentului Regulament „Serviciul de salubrizare"). Serviciul de
salubrizare este înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituțiilor publice,
ale agenţilor economici şi altor persoane juridice de pe teritoriul Judeţului Prahova.
(1)

Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de salubrizare în Judeţul Prahova, definind modalitățile şi condiţiile ce trebuie
îndeplinite pentru asigurarea Serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condiţiile
tehnice, raporturile dintre operatori şi utilizator.
(2)

Prevederile prezentului Regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea,
exploatarea şi întreținerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu
urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
(3)

Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este
organizata gestiunea Serviciului de "salubrizare în localităţile Judeţului Prahova”, se vor conforma
prevederilor prezentului Regulament.
(4)

Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanta prevăzuţi în prezentul Regulament au caracter
minimal. Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor - Prahova, (denumită în continuare „ADI Prahova”) poate aproba şi alți indicatori de
performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate,
după dezbaterea publică a acestora.
(5)

Art. 2
(1) Prezentul Regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale menajere şi al deşeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
g) administrarea depozitelor deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
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(2) Prezentul Regulament se aplică şi activității de compostare individuală în gospodării a
deșeurilor biodegradabile menajere.
(3) După aprobarea prezentului Regulament, fiecare unitate administrativ teritorială poate elabora
şi aproba propriul Regulament de salubrizare care ar putea include, pe lângă prevederile prezentului
Regulament, şi prevederi specifice ale activităților de salubrizare enunţate la art. 2 din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările şi completările ulterioare şi care
nu fac parte din prezentul Regulament.
(4) Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de colectare, transport si neutralizare a
deşeurilor cu regim special, serviciile de neutralizare a deșeurilor toxice şi/sau periculoase, precum
şi următoarele servicii:
a) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț;
b) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de
ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
d) dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea.
(5) Activitățile de salubrizare menționate și modul de derulare sunt descrise pe larg în Capitolul 2.
Art. 3
Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
e) protecția sănătății populaţiei;
f) responsabilitatea faţă de cetățeni;
g) conservarea şi protecția mediului înconjurător;
h) asigurarea calităţii şi continuității serviciului;
i) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă;
Art. 4
Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:
4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C;
4.2. biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată;
4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere
microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse
compostării;
4.4. colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;
4.5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
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4.8. depozit - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4.10. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau obligaţia să
le arunce;
4.11. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi
deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material;
4.12. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun
unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii
oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;
4.13. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de reamenajare
şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor;
4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele
definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;
4.15. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv fracţiile colectate
separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
4.16. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv fracţiile colectate separat;
4.17. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
4.19. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru
obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;
4.20. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma
proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile;
4.22. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, din
punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv
deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere;
4.23. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea
cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide
provenite din atmosferă;
4.24. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită dimensiunilor lor,
nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de
acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;
4.25. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
4.28. eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
4.29. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
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4.33. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului;
4.34. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de
operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale
acestuia;
4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea unor procedee manuale
sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă
ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;
4.37. producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
4.38. reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
4.40. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect
salubru al localităţilor;
4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale
şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de
salubrizare;
4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în
vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora;
4.44. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea
transportării centralizate a acestora la o staţie de tratare;
4.46. tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând
operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscare şi operaţii de
tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe;
4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor;
4.49. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
4.50. valorificare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
Art. 5
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare
specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul
public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde
construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
b) staţii de transfer;
c) staţie de tratare mecano-biologică;
e) staţie de sortare;
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f) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
g) depozite de deşeuri;
Art. 6
Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească, indicatorii de performanţă prevăzuţi
de caietele de sarcini și contractele de delegare a gestiunii deşeurilor, aprobaţi de către ADI
Prahova, Consiliul Județean Prahova și Consiliile Locale ale unităților administrativ-teritoriale
membre ale ADI Prahova, pe baza şi cu respectarea indicatorilor de performanţă din prezentul
Regulament, stabiliți conform anexei 1.

SECŢIUNEA 2 - Accesul la serviciul de salubrizare
Art. 7
Toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, de pe teritoriul Judeţului Prahova au garantat dreptul
de a beneficia de acest Serviciu.
(1)

Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind Serviciul de
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai Serviciului, la structura tarifară şi la clauzele
contractuale.
(2)

Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligaţi ca prin modul de prestare a Serviciului să
asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor
autorităţilor competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului.
(3)

Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligaţi să asigure continuitatea Serviciului conform
programului aprobat de autoritățile administraţiei publice locale, respectiv de ADI Prahova, după
caz, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menționate în contractul de delegare a gestiunii
aplicabil sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.
(4)

SECŢIUNEA 3 - Documentația tehnică
Art. 8
Prezentul Regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură
Serviciul de salubrizare.
(1)

Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire,
actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.
(2)

Detalierea prevederilor prezentului Regulament privind modul de întocmire, păstrare şi
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor
tipuri de instalații.
(3)

Art. 9
Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activității de salubrizare
prestate, următoarele documente:
(1)
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a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
b) planurile cadastrale şi situația terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu
toate modificările sau completările;
d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la
zi;
e) cărţile tehnice ale construcţiilor,
f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a
acestora;
g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părților de lucrări
sau ale lucrărilor ascunse;
h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele
pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:
 procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
 procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele
de verificări, analiză şi încercări;
 procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 procese-verbale de punere în funcţiune;
 lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;
 procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea
neconformităților şi a remedierilor;
 documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;
j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale
fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi
cărţile / fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
l) normele, generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei
instalații sau fiecărei activităţi;
m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a
obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situații excepţionale;
n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură,
inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;
p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalații;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la
lucru etc.;
t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale,
inclusiv bilanţul de mediu.
(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform
normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".
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Art. 10
(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii
economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării
respective.
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de
execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi
să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare
exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.
(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau de montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea
şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în
care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste
planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant,
fără avizul acestuia.
Art. 11
Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul
public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de
salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi
organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1),
organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
(1)

La încheierea activității, operatorul va preda unităţilor administrativ teritoriale proprietare, prin
intermediul ADI Prahova şi, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind
interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
(2)

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/ modificarii.
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SECŢIUNEA 4 - Îndatoririle personalului operativ
Art. 12
Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile,
instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării componentelor activităților de salubrizare,
aşa cum au fost acestea definite în prezentul regulament, având ca sarcină principală de serviciu
supravegherea şi/sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalație
sau ansamblu de instalații. .
(1)

Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi
responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fisă postului şi în procedurile
operaţionale.
(2)

Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatori în
procedurile proprii în funcţie de:
(3)

a)
b)
c)
d)

gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
gradul de automatizare a instalaţiilor;
gradul de siguranţa necesar în asigurarea serviciului;
necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.

Art. 13
În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în
conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile / procedurile tehnice interne, graficele /
diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnicoadministrativă.
(1)

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:
a) protejarea sănătăţii populaţiei;
b) protecţia mediului înconjurător;
c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora;
e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ŞI CONDIŢII
SPECIFICE DE FUNCŢIONARE
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SECŢIUNEA 1 - Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori

Art. 14
Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităţilor administrativteritoriale şi transportate la staţiile/instalaţiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială
în strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de
salubrizare:
a) deşeuri reziduale;
b) deşeuri biodegradabile;
c) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje;
d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;
e) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.
Art. 15.
Operatorul care colectează şi transportă deşeuri menajere şi deşeuri similare trebuie să cunoască:
a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de
deşeuri în parte;
b) cerinţele tehnice generale;
c) măsurile de precauţie necesare;
d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de
deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente.
Art. 16.
(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia să identifice toţi
producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării
facilităţilor necesare prestării activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor
menajere şi deşeurilor similare.
(2) ADI Prahova în numele și pe seama autorităților deliberative a admistrațiilor locale
aprobă/instituie tarife de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii de
colectare și transport.
Art. 17.
(1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea
de pre-colectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spatii
special amenajate si asigurate de către autoritățile publice locale. Utilizatorii care deţin deşeuri de
ambalaje au obligaţia să depună, selectiv, ambalajele şi deşeurile de ambalaje în recipiente sau
containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de
autorităţile administraţiei publice locale.
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(2) Fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi similare va fi colectată separat în containere sau
recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la instalaţiile de tratare de la
Ploiești și Balta Doamnei.
(3) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate,
conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului sau a autorităţii
administraţiei publice locale, (respectiv CJ Prahova și ADI Prahova) după cum urmează:
a) Deseurile reciclabile:
Zona urbana – blocuri: o platforma de precolectare la maxim 100 persoane dotata cu:

un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea realizandu-se la 5
zile;

un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea realizandu-se la 3
zile;

1 container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la 12 zile;
Zona urbana – gospodarii individuale: o platforma de precolectare la maxim 50 de gospodarii
(circa 125 de persoane) dotata cu:

un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea realizandu-se la
10 zile;

un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea realizandu-se la 7
zile;

un container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la 21 zile;
Zona rurala- blocuri si gospodarii individuale: o platforma de precolectare la maxim 250 de
persoane dotata cu:

un container albastru de 1.100 litri pentru fractia hartie/carton, colectarea realizandu-se la
10 zile;

un container galben de 1.100 litri pentru fractia plastic/metal, colectarea realizandu-se la 7
zile;

un container- verde de 1.100 litri pentru fractia sticla, colectarea realizandu-se la 21 zile;
b) Deseurile reziduale:
Zona urbana – blocuri: o platforma de precolectare la circa 100 persoane dotat cu 4 pubele de 240
litri (ce vor fi colectate o data la 2 zile, puncte de colectare ce vor fi amplasate astfel:

Blocuri inalte (peste 4 etaje): in camerele de precolectare existente la parterul blocurilor;
Blocuri de maxim 4 etaje: pe platformele de precolectare existente.
Zona urbana – gospodarii individuale:

o pubela de 120 litri in fiecare gospodarie pentru fractia reziduala, pubela ce va fi colectata
o data la 2 zile;
Zona rurala:

pubela de 120 litri in fiecare gospodarie pentru fractia reziduala. Colectarea se va face
saptamanal, deseul fiind transportat (direct pentru zonele 2 si 5 sau prin intermediul
statiilor de transfer pentru zonele 1, 3, 4, 6 si 7) la depozit.
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In mediul rural a fost prevazuta compostarea in gospodarii individuale pentru deseurile
biodegradabile, astfel s-a prevazut cate un recipient de 280 litri pentru aproximativ 60% din
gospodariile din mediul rural in vederea reducerii cantitatii de deseuri biodegradabile evacuate in
depozit si utilizarea compostului rezultat in cadrul gospodariilor.
(4) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor
fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin
vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi
gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind
stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul
aplicării colectării selective.
(5) Deseurile din gradinile si parcurile publice din mediul urban vor fi colectate in doua tipuri
de recipiente: cosuri de gunoi de 50 l, pentru fractia mixta, si containere de 1,1 mc pentru
biodeseurile verzi. In mediul rural, deseurile verzi generate în gospodăriile individuale se vor
composta de catre fiecare gospodarie, in containere speciale, denumite home-compostere;
(6) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu
fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul
şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice
transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau
juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare.
Art. 18.
(1)Punctele de colectare au fost dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative
în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa
de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.
(2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din
Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a
punctelor pentru precolectare.
(3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor
municipale,achiziționate în cadrul SMID, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare
(stabilit și aprobat de ADI Prahova ), realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această
operaţie să nu rămână urme vizibile.
(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente,
în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale
în afara lor.
(5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de
colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând
utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(6) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de
spaţiile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu
recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform
prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului şi amplasate în locuri care să permită
accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare
se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de
10 m.
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(7) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităţilor
administraţiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, şi în
cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii ori a celei
meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare.
(8) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui
imediat pe cele care s-au deteriorat.
Art. 19.
(1) În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului
public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi
similare se realizează astfel:
a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:
1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);
3. ouă întregi;
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni)
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. conţinutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de ţigări;
12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;
2. resturi de pâine şi cereale;
3. zaţ de cafea/resturi de ceai;
4. păr şi blană;
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
6. coji de ouă;
7. coji de nucă;
8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguş, fân şi paie;
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
11. plante de casă;
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12. bucăţi de lemn mărunţit;
13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.
c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de
culoare albastră;
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare
galbenă;
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente
de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip
porţelan/ceramică.
Art. 20.
(1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse procesului de
sortare/tratare.
(2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat.
Art. 21.
(1) Colectarea deşeurilor reziduale, cu conţinut organic (biodegradabil) din deşeurile municipale, în
funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel, în mediul urban:
a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:
1. zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare,
unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;
2. la cel mult două zile de la celalţi utilizatori casnici şi non-casnici ;
b) pentru sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie: la cel mult 3 zile cu condiţia ca la precolectare să fie
asigurate capacitati de precolectare suficiente pentru acest interval de timp;
In mediul rural, colectarea deşeurilor reziduale se va face săptamânal.
(2) Intervalul între două colectări a deseurilor reziduale (cu continut de deseuri biodegradabile)
prevăzut la alin. (1) şi (2) poate fi mărit cu avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale.
(3) Colectarea deşeurilor reciclabile precolectate separat se realizează la intervale diferite atat in
mediul urban, cat si in mediul rural, dupa urmatorul program:
 urban, blocuri: H&C la 5 zile, P&M la 3 zile, Sticla la 12 zile
 urban, gospodării individuale: H&C la 10 zile, P&M la 7 zile, Sticla la 21 zile
 rural, gospodării individuale: H&C la 10 zile, P&M la 7 zile, Sticla la 21 zile
(4) Functie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare, frecventa de colectare
poate fi modificata de catre operator împreună cu ADI Prahova , la un interval de timp adecvat
conditiilor specifice.
(5) Consiliile locale si Consiliul judeteanPrahova si ADI Prahova vor stabili intervalul orar de
colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 06,00-20,00 pe arterele care au un iluminat
public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de
colectare.
Art. 22.
(1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în următoarele moduri:
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a) colectarea în containere/recipiente închise;
b) colectarea prin schimb de recipiente;
(2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate
pentru transportul acestora, după cum urmează:

 Autospeciala de 6 tone - se va utiliza in mediul urban, pentru colectarea deseurilor menajere
din zonele cu blocuri;

 Autospeciala de 8 tone - se va utiliza in mediul urban, pentru colectarea deseurilor menajere
din zonele cu case si pentru colectarea deseurilor similare;

 Autospeciala de 8 tone - pentru colectarea deseurilor menajere si similare din zonele rurale;
 Autospeciala de 8 tone - pentru colectarea deseurilor stradale si din piete.Autospeciala pentru
colectarea deseurilor periculoase din deseurile menajere, tip Haz Mobile;

 Autospeciala de 30 m3 pentru colectarea deseurilor voluminoase (ex. colectare lunara, in
decursul a 4 zile).
(3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea
împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru
executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.
(4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.
Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.
(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se
producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După
golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.
(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a
deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce
întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat
corespunzător pentru această activitate.
(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de
deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri
municipale amplasate lângă containerele de colectare.
(8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din
construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest
fapt, precum şi despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor
deşeuri.
Art. 23.
Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele
de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care
desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori
anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în
condiţiile legii.
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Art. 24.
Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu maşini specializate pentru colectarea şi
transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul
anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a maşinii vor fi
comunicate cetăţenilor din fiecare unitate administrativ- teritorială la începutul fiecărui an.
Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spaţiile special
amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase menajere se realizează în condiţiile legii.
Art. 25.
Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din
activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi
regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale
specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele
medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în
recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai
apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale
vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri
medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.
Art. 26.
(1) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru
colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau
predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a următoarelor categorii de
deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/ori cercetări conexe:
a) obiecte ascuţite;
b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat;
c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea
infecţiilor;
d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase;
e) medicamente citotoxice şi citostatice;
f) alte tipuri de medicamente;
g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.
(2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile reglementate de
legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor
tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii.
Art. 27.
(1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare,
saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.
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(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza colectarea, transportul,
depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
operatori economici.
(3) Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate periodic de către
operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale.
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar
de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul
serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor
voluminoase spre instalaţiile de tratare.
(5) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către
operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate stabilite în incinta
statiilor de transfer aferente zonelor 1- Buşteni, 3 - Drăgăneşti, 4 - Urlaţi, 6 - Valea Doftanei şi 7 Câmpina. Depozitarea temporară a deşeurilor voluminoase din zona 2 - Ploiesti se va face prin
transportul acestor deşeuri direct la spaţiul amenajat în incinta staţiei de sortare Boldeşti-Scăeni, iar
pentru zona 5 - Vălenii de Munte, în sapațiul amenajat în incinta stației de sortare.
(6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma
solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi cantităţilor
acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea
aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor
voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea
de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.
(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să
rezulte:
a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţia de tratare;
b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;
c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;
d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;
e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.
Art. 28.
(1) Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului
de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu
dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea
deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.
Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor contractuale, dupa cum urmeaza:
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 1, la Statia de transfer Buşteni
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile ((hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 2, la Staţia de Sortare Boldeşti-Scăeni şi Staţia TMB Ploieşti
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 3, la Statia de transfer şi sortare Drăgăneşti
Versiunea finală – 10 august 2015

17

- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 4, la Statia de transfer Urlaţi
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 5, direct la faciliăţile existente la Văleni de Munte (staţie de sortare
şi depozit conform) şi staţia TMB Ploieşti
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 6, la Statia de transfer Valea Doftanei
- deseurile reziduale si fractiile de deseuri reciclabile (hartie și carton, plastic și metal şi sticlă)
colectate din zona de colectare 7, la Statia de transfer Câmpina
(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice şi
să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.
(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie
personalizate cu sigla operatorului.
(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor
şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul
unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.
(5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea
transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze
deşeurile pe traseu.
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea
populaţiei şi a mediului. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de
transfer.
(7) Consiliul Județean Prahova și ADI Prahova stabilesc arterele şi intervalul orar de colectare a
deşeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public
corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de
colectare.
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de
autovehicule, Consiliul Judetean Prahova și ADI Prahova vor analiza oportunitatea colectării
deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici şi instituţiile
publice care dispun de spaţii de colectare.
(9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele
vor fi spălate la cel mult două zile (după caz) şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la
exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare,
numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare,
separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor
vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţilor din zonele de colectare, dacă nu
există staţie de epurare proprie.
Art. 29.
(1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări planificate la infrastructura tehnicoedilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor
destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza
notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel
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puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se
utilizează temporar în această perioadă şi programul de colectare.
(2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care urmează a
fi folosite temporar de utilizatorii afectaţi cu recipiente suficiente şi să reducă intervalul între două
colectări succesive, dacă este cazul.
(3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea
cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să
factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate.
Art. 30.
Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în
conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:
a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din
activităţile existente;
c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;
d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a
reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament-cadru;
f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
Art. 31.
Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi
următoarele obligaţii:
a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte
provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi,
după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;
b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi
a mediului;
c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele
existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate
în deşeurile municipale;
d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de
prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin
campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi
educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune.
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SECŢIUNEA 2 - Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

Art. 32.
Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod
uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn,
sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.
Art. 33.
(1) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului şi sunt
transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalaţiile de
concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.
(2) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite,
fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se
depun deşeurile municipale.
(3) Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în containerele în
care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a
încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul
transportului.
(4) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile
necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.
Art. 34.
Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea
deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare
controlată.
Art. 35.
(1) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor
fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează
această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.
(2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute
cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să
fie inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Stocarea temporară a deşeurilor
periculoase din construcții şi demolări se va realiza în spatiile special amenajate în acest scop de
către operatorii de colectare şi transport. Operatorii de colectare si transport sunt responsabili cu
stocarea şi eliminarea deşeurilor periculoase din construcții şi demolări.
Art. 36. - Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe
domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.
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SECŢIUNEA 3 - Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor

Art. 37.
(1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi
valorificare materială şi energetică.
(2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de
valorificare a deşeurilor.
(3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să
fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel regional și judeţean.
Art. 38.
(1) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din
parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de tratare mecano-biologică
Ploiești și la stația de compostare Balta Doamnei pentru obţinerea de compost, care trebuie să
îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.
(2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se
dirijează spre instalaţiile adecvate de tratare şi neutralizare existente..
Art. 39.
În cazul gospodăriilor individuale din mediul rural şi al celor din zonele periferice ale localităţilor
din mediul urban se vor amenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în compostoare
individuale, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de
locuinţe, în incinta gospodăriei.

SECŢIUNEA 4 - Operarea/Administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale

Art. 40.
În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza staţii de transfer al deşeurilor, cu sau fără
sistem de compactare.
Art. 41
Proiectarea şi construirea staţiilor de transfer s-a realizat în concordanţa cu cerinţele din planul
regional de gestionare a deşeurilor, a Master Planului de gestionare a deșeurilor în județul Prahova
și a Aplicației de Finanțare SMID Prahova. În județul Prahova funcționează 5 stații de transfer:
Bușteni, Drăgănești, Urlați, Câmpina și Valea Doftanei.

Art. 42.
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(1) Operarea staţiilor de transfer se va realiza de către operatorii care asigură și colectarea și
transportul la stațiile de transfer, dupa caz (exceptie facand Statia de transfer Campina si Statia
de Transfer Valea Doftanei), numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor solicitate prin actele
normative în vigoare. Transferul deseurilor municipale din cele 7 zone la facilitaţile de tratare şi
depozitare se va face de către operatorul de colectare din zona respectivă , desemnat prin
procedura de achizitie publica, după cum urmează:
 zona 1 - Buşteni: deşeurile reciclabile la SS Văleni de Munte, iar deşeurile reziduale la
staţia TMB Ploieşti
 zona 2 - Ploieşti: deşeurile reciclabile la SS Boldeşti-Scăeni, iar deşeurile reziduale la staţia
TMB Ploieşti
 zona 3 - Drăgăneşti: deşeurile reciclabile la SS Drăgăneşti, iar deşeurile reziduale la staţia
de compostare Balta Doamnei
 zona 4 - Urlaţi: deşeurile reciclabile la SS Văleni de Munte, iar deşeurile reziduale la staţia
TMB Ploieşti
 zona 5 - Văleni de Munte: deşeurile reciclabile la SS Văleni de Munte, iar deşeurile
reziduale la staţia TMB Ploieşti
 zona 6 - Valea Doftanei: deşeurile reciclabile la SS Văleni de Munte, iar deşeurile
reziduale la depozitul conform Boldeşti-Scăeni
 zona 7 - Câmpina: deşeurile reciclabile la SS Boldeşti-Scăeni, iar deşeurile reziduale la
depozitul conform Boldeşti-Scăeni
(2) Pentru o perioada de tranzitie de cca 3 ani, pana la realizarea si punerea in funcţiune a
staţiei TMB Ploieşti, respectiv până în anul 2018, aceste deşeuri vor fi transportate la
depozitul conform Boldeşti-Scaieni, fără tratare.
Art. 43
Operatorii vor asigura transferul din staţiile de transfer către instalaţiile de tratare a deşeurilor
municipale colectate separat, fără amestecarea acestora. Transferul deseurilor municipale se va
efectua in containere de tabla, cu capacitaţi intre 32 si 40 m3, destinate fiecarei fractii de deseu
transferat. Fiecare statie de transfer va fi dotata cu urmatoarele echipamente de transfer:
- Statia de transfer Buşteni: 4 containere pentru transfer deseuri reciclabile , 4 containere pentru
deşeuri reziduale destinate transferului la staţia TMB Ploieşti, 1 container pentru transferul
deşeurilor reziduale de pe domeniul public la depozitul conform, 1 container pentru deseuri
voluminoase ;
- Statia de transfer Drăgăneşti: 1 container pentru transferul deşeurilor reziduale de pe domeniul
public la depozitul conform, ;
- Statia de transfer Urlaţi: 3 containere pentru transfer deşeuri reciclabile , 1container pentru
deşeuri reziduale destinate transferului la staţia TMB Ploieşti, 2 containere pentru transferul
deşeurilor reziduale de pe domeniul public la depozitul conform,
- Statia de transfer Valeni de Munte: 1 container pentru transferul deşeurilor reziduale la statia
TMB Ploieşti,;
- Statia de transfer Valea Doftanei: 3 containere pentru transfer deşeuri reciclabile , 1
containere pentru transferul deşeurilor reziduale de pe domeniul public la depozitul conform, 1
container pentru deşeuri voluminoase
- Statia de transfer Câmpina: 9 containere pentru transfer deşeuri reciclabile , 8 containere
pentru deşeuri reziduale destinate transferului la staţia TMB Ploieşti, 3 containere pentru
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transferul deşeurilor reziduale de pe domeniul public la depozitul conform, 1 container pentru
deseuri voluminoase

Art. 44
Transportul deşeurilor din zona de colectare la staţia de transfer se va face numai de către operatori
licenţiaţi de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor
municipale.
Art. 45
Stocarea temporara in statiile de transfer a deseurilor municipale poate fi de maximum 24 ore
pentru deşeurile reziduale (in amestec cu biodeşeuri) destinate tratării in staţia TMB Ploieşti sau
staţia de compostare Balta Doamnei, şi de maxim 72 de ore pentru fracţiile reciclabile.

SECŢIUNEA 5 - Sortarea deşeurilor municipale în staţiile de sortare
Art. 46
(1) Toate fractiile de deseuri reciclabile colectate separat din cele 7 zone de colectare, se vor
transporta de catre operatorul de salubrizare care colecteaza deseurile municipale sau transfera la
statiile de sortare Valeni de Munte, Boldeşti-Scăeni sau Drăgăneşti.
(2) Stația de Sortare Boldesti – Scaeni va avea o capacitate de 51.175 tone/an (aceasta capacitate nu
cuprinde deseurile de sticla ce reprezinta cca 11.636 tone/an). Staţia de sortare Drăgăneşti are o
capacitate totală de 1.187 to/an, iar cea de la Văleni de Munte de cca 15.460 to/an. Hârtia şi
cartonul, precum şi fracţiile uşoare (materialele plastice şi metalul) sunt sortate separat pentru a
creşte calitatea materialelor şi pentru a îndeplini cerinţele reciclatorilor.
(3) Statiile de sortare vor functiona in conformitate cu prevederile cuprinse in autorizatia de
mediu si va respecta cerintele Manualului de operare.
(4) Operatorii care au in administrare staţiile de sortare va preda fractiile de deseuri reciclabile
obtinute in urma sortarii, prin vanzarea lor la societatile specializate/autorizate pentru valorificarea
lor.
(5) Operatorii care au administrare staţiile de sortare, precum și operatorii ce asigură colectarea
deșeurilor din zonele de colectare, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, respectiv
Consiliile locale si Consiliul județean Prahova si ADI Prahova vor efectua anual campanii de
constientizare si vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, si educarea generatorilor de
deseuri cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate
mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în
şcoli.
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(6) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de
operatorii reciclatori.
(7) În situaţia în care transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare către instalaţiile de
valorificare/ reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către
operatorii economici care au contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu operatorul staţiei de
sortare, în condiţiile legii.
Art. 47
(1) Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi transportate de către
operatorii de salubrizare la spaţiile de stocare temporară, special amenajate în incinta staţiilor de
sortare sau a staţiilor de transfer.
(2) Operatorii staţiilor de sortare, respectiv ai staţiilor de transfer asigură predarea către operatorii
reciclatori a deşeurilor de sticlă colectate separat.
Art. 48
Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi
sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri;
c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile
legale privind funcţionarea acestora;
d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.
Art. 49
Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele
condiţii:
a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi
pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil;
b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi
înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;
c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din
procesul tehnologic de sortare şi spălare;
d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;
e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să
existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând
localităţii;
f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;
g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de
contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;
h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;
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i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă necesară
asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;
j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;
k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale
reciclabile.
Art. 50
Deşeurile reziduale rezultate în urma procesului de sortare (refuzul de sortare) vor fi transportate, în
vederea eliminării în final la depozitele de deşeuri nepericuloase Boldești-Scăeni și Vălenii de
Munte.

SECŢIUNEA 6 - Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale

Art. 51.
(1) In judeţul Prahova se va practica compostarea deşeurilor in staţia de compostare Balta Doamnei,
cu capacitate de 1.775 tone/an (ce va trata biodeşeurile din zona 3 - Drăgăneşti) şi tratarea mecanobiologică in staţia TMB Ploieşti cu capacitate de tratare de 144.211 tone/an (ce va trata deşeurile
reziduale in amestec cu biodeşeuri din zonele 1, 2, 4, 5 şi 7). Pentru o perioada de tranzitie de
cca 3 ani, pana la realizarea si punerea in funcţiune a staţiei TMB Ploieşti, respectiv până în
anul 2018, aceste deşeuri vor fi transportate la depozitul conform Boldeşti-Scaieni, fără
tratare.
(2) Staţia TMB Ploieşti va funcţiona cu 32 biocelule, din care 2 vor primi spre tratare numai
material organic rezultat din operaţiile de toaletare a vegetatiei din parcurile şi grădinile publice din
judeţul Prahova. Compostul rezultat din aceste 2 celule va fi utilizat ca ingrăsământ de flori de catre
administraţia publică locală, iar materioalul rezultat de la celelalte 30 biocelule va fi utilizat ca strat
de acoperire în depozitul de deseuri Boldeşti-Scăeni şau a unor terenuri degradate.
(3) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică de la Ploiești se primesc, în vederea tratării prin
procedee mecanice şi biologice, deşeurile reziduale municipale (deşeuri reziduale colectate în
amestec cu deşeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate
separat şi deşeurile periculoase.
(4 )Biodeşeurile colectate separat sunt acceptate atât la staţia de compost Balta Doamnei , construită
pentru producerea de compost, cât și la stația de tratare mecano-biologică Ploiești .
Art. 52
(1) Faza de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta
biodegradabilă din deşeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se
descompun greu, inclusiv de metalele feroase şi neferoase cu potenţial de valorificare.
(2) Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate
temporar şi transportate spre instalaţiile de valorificare.
(3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunţire.
Art. 53
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Faza de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obţină
compost şi/sau o fracţie biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la
depozitul conform Boldești Scăeni sau cel de la Vălenii de Munte.
Art. 54
Fracţia biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee
ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potenţial de valorificare energetică, în
industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deşeuri.
Art. 55
Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează şi se dirijează spre instalaţii
adecvate de tratare şi neutralizare.
Art. 56
Apele uzate rezultate din procesul de tratare biologică (fie în stația de tratare mecano-biologică
Ploiești, fie în stația de compostare Balta Doamnei) sunt colectate şi gestionate conform
prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor.
Art. 57
Pentru protecţia şi prevenirea poluării solului, toate suprafeţele din cadrul staţiei de tratare mecanobiologică trebuie să fie betonate.
Art. 58.
(1) Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică Ploiești are obligaţia de a monitoriza următorii
parametri:
a) cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în staţie; cantitatea de deşeuri şi datele de identificare ale
vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenţă;
b) tipul şi cantităţile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament;
c) cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;
d) cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.
(2) Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică Ploiești va defini în procedurile operaţionale
proprii modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deşeuri
reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

SECŢIUNEA 7 - Administrarea depozitelor de deşeuri

Art. 59
Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislaţiei şi
normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute
de legislaţie.
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Art. 60.
Depozitarea deseurilor municipale si a celor similarare acestora este permisa numai in depozitele
autorizate, de pe raza judeţului Prahova, respectiv depozitele Boldeşti-Scăeni şi Văleni de Munte.
Cantitatile totale de deseuri ce vor fi depozitate in perioada de prognoza (2010-2025) sunt de
aproximativ 1.921.732 mc la depozitul de deseuri conform Boldesti-Scaeni si 675.482 mc la
depozitul de deseuri conform Valenii de Munte (inclusiv namoluri de la statiile de epurare a apelor
uzate orasenesti).


La depozitul Boldesti-Scaeni se vor depozita: deseurile reziduale din domeniul public si
deseurile reziduale din mediul rural provenite din zonele 1, 2, 3, 4, 6 si 7, reziduurile rezultate
(refuzul de circa 25%) din cadrul statiei de sortare Boldesti-Scaeni; refuzurile rezultate de la
statiile de sortare Draganesti si compostare Balta Doamnei; circa 91% din cantitatea de material
biostabilizat rezultat de la statia TMB Ploiesti (diferenta de 9% de material biostabilizat va fi
utilizat in amenajarea terenurilor degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, inchideri
de mine).



La depozitul de deseuri conform Valenii de Munte se vor depozita: deseurile reziduale din
domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural provenite din zona 5, zona in care se
regaseste depozitul; reziduurile rezultate din cadrul statiei de sortare Valenii de Munte;
reziduurile rezultate din cadrul statiei TMB Ploiesti.

Art. 61.
Depozitele de deşeuri, se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliului
Județean Prahova ori ADI Prahova. Consiliul Judeţean, precum şi ADI Prahova iau măsurile
necesare pentru construirea acestor instalaţii numai pe terenurile aparţinând domeniului public sau
privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 62.
Depozitele de deşeuri a deşeurilor trebuie înfiinţate, proiectate, construite şi administrate astfel încât
să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol,
ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban.
Art. 63.
La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de:
a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de
apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane;
b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;
d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;
e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.
Art. 64.
La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere condiţiile meteorologice,
luându-se măsurile adecvate pentru:
a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului;
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b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea
amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se stabileşte că acestea
prezintă un pericol potenţial pentru mediu;
d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate
necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri
inerte.
Art. 65. - La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor;
acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;
b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai
pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe
suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare
a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit;
c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin
dezinsecţie şi deratizare;
d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii
personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de
protecţie.
Art. 66. - Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi
monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.
Art. 67. - Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 68. - Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenţiaţi de
A.N.R.S.C.
Art. 69.
(1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se realizează
prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada
postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la
suprafaţă.
(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul
potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane.
(3) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de
levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil.
Art. 70.
(1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare, se va acorda o
atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru
a controla acumularea şi migrarea gazelor generate.
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(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colectat nu
poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.
(3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se
efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru
sănătatea umană.
Art. 71.
(1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au
rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi
deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care
le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate.
(2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri.
(3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:
a) deşeurilor municipale;
b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a
deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament-cadru şi a actelor normative în vigoare;
c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se
comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la
lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul
regulament-cadru şi cu actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează
în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.

Art. 72.
(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării
acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care
administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
(2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare
a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:
a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de
suprafaţă;
b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare
şi de tratare a levigatului;
c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei;
d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:
a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;
b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;
c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice;
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d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;
e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil
dăunători/periculoşi;
f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.
Art. 73.
Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile
postînchidere şi postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful
practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate.
Art. 74.
Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a
depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:
a) categoria depozitului de deşeuri;
b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de
deşeuri;
c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru
procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi
cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere;
d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:
1. tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate;
2. rezultatele programului de monitorizare;
3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor
impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite;
e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau al
analizelor menţionate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.
Art. 75.
(1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie
specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile
depozitate.
(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a
calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.
(3) Din punctul de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative
zilnice următoarele:
a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;
b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit;
c) provenienţa deşeurilor;
d) data şi ora fiecărui transport;
e) locul de depozitare în cadrul depozitului.
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(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:
a) accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să
respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului;
b) supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi
etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în
autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;
c) exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze
cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
d) execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu
sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;
e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.
Art. 76.
(1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de
transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective
pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care
administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare în
actele cu caracter normativ în vigoare.
(2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită
clasă de depozitare.

SECŢIUNEA 8 - Monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme

Art. 77
(1) După închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Ploiești sau a actualelor depozite în
funcțiune, se va proceda la monitorizarea post-închidere pe o perioadă de 30 de ani.
(2) Monitorizarea constă în măsurarea impactului pe care îl poate avea depozitul de deşeuri închis
asupra solului, apei freatice, apei de suprafaţă şi sedimentelor, măsurarea volumului şi compoziţiei
chimice a gazului generat, verificarea funcţionării sistemului de evacuare a gazelor etc.
Art. 78
(1) Pentru monitorizarea postînchidere a depozitului neconform Ploiești a fost desemnat Consiliul
Local Ploiești care va efectua
această activitate având întreaga responsabilitate pentru
monitorizarea post-închidere inclusiv pentru procurarea şi organizarea echipamentelor şi a
personalului.
(2) Consiliul Local Ploiesti va asigura acoperirea costurilor legate de cheltuielile neeligibile si
partea de cofinantare pentru inchiderea depozitului neconform de la Ploiesti, conform art. 3 alin
6 din Documentul de Poziție.
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(3) Autoritatea desemnată pentru aceasta activitate are întreaga responsabilitate pentru
monitorizarea post-închidere a depozitului neconform Ploieşti, inclusiv pentru procurarea si
organizarea echipamentelor si a personalului.
Art. 79
Consiliul Județean Prahova va pune la dispoziția operatorului desemnat cu monitorizarea postînchidere următoarele documente:
(1)

 Planurile cu locațiile depozitelor închise definitiv
 Proiectul care a stat la baza lucrărilor de închidere a depozitelor
 Orice alte avize şi/sau documente în legătură cu închiderea depozitelor.
(2) Operatorul va asigura elaborarea si/sau actualizarea periodică a următoarelor documente:
 Planul de monitorizare post închidere;
 Proceduri proprii de monitorizare pentru: modul/capacitatea de funcționare a sistemului de
impermeabilizare a suprafeței depozitului, starea de deformare a sistemului de etanșare la
suprafață al depozitului de deşeuri, gestionarea apei din precipitații colectate de pe
suprafețele acoperite, starea stratului vegetal, starea sistemului de drenaj etc.

SECTIUNEA 9 - Colectări ocazionale şi servicii suplimentare

Art. 80
În plus faţă de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, există activități
de colectare care depind parţial de anotimpuri şi parţial de unele aranjamente speciale etc. Aceasta
poate include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri şi alte situaţii sau
locaţii similare.
(1)

Operatorii de salubrizare vor colecta deşeurile generate în astfel de situaţii şi locaţii, la cerere şi
în urma solicitării din partea Autorităţii Contractante. Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu
pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.
(2)

CAPITOLUL III - Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1 - Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 81

Versiunea finală – 10 august 2015

32

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în
gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori
activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de colectare
separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor
asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.
(3) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu
informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în
recipientele de colectare.
Art. 82
Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în
cadrul:
a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;
b) regulamentului serviciului de salubrizare;
c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.
Art. 83
Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului
aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din
economie;
d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului
contractual;
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare
a gestiunii;
f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz
de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea
facturii;
h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
Art. 84
Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii:
a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste
în concordanţă cu cheltuielile efectuate;
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b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu
respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă,
inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de
protecţie instituite, conform prevederilor legale;
d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde
bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub
parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare;
e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, ADI Prahova și respectiv A.N.R.S.C,
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora
prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în
desfăşurarea activităţilor;
g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor
specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de
salubrizare;
i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale
pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze
întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării
recipientelor de colectare şi domeniul public;
j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu
respectarea normelor în vigoare;
k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi
fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza
taxelor locale instituite în acest sens;
l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin
contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să
îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor
specifice de operare;
n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de
prezentul regulament-cadru;
o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă
defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare;
p) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
q) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de
funcţionare permanent;

Versiunea finală – 10 august 2015

34

r) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de
rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a
reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi
ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările
scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea
acestora;
s) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia
conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA 2 - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 85
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului
de salubrizare.
(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi
la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 86
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu,
contractului/contractului-cadru de prestare;

serviciul

de

salubrizare,

în

condiţiile

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau
compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor
tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe
constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora,
îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului;
d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea
intereselor proprii;
e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în
legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau
operator, după caz;
f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative,
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile
din sectorul serviciului de salubrizare;
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g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative,
autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament-cadru, al
celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;
i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau
autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii
contractuale;
k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare
adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora;
l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a
acestora.
Art. 87
Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru şi clauzele contractului de prestare a
serviciului de salubrizare;
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului
de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea
administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază
de prestarea activităţii fără contract;
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în
conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale.
Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;
e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activităţile pe
care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul
serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice
locale;
f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare;
g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare, în
activitatea de depozitare temporară a deșeurilor în pubele și containere;
h) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu
operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în
gestiune delegată, activitatea respectivă;
i) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în
care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării;
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j) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în
condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei
mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
k) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac
obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de
mediu;
l) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul
public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de
salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;
m) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă
este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi
lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;
n) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în
locuri publice;
o) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării
mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii
amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri;
p) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din
dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
q) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;
r) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de
joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV - Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

Art. 88
(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract
cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate.
(2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care deţin în proprietate
gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu
acelaşi cod poştal.
(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele
legale, valabile la data încheierii acestora.
(4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;
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b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;
c) operatori economici;
d) instituţii publice.
Art. 89
(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată
a deşeurilor menajere şi similare provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii împreună cu
autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de
măsurători compoziţia şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de
materiale.
(2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul
acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele
menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente.
(3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la instalaţiile de transfer, de sortare, de tratare, și
respectiv depozitare se face numai prin cântărire.
(4) Pentru deşeurile din construcţii provenite de la populaţie, determinarea volumului/cantității
acestora se va face estimativ.
Art. 90
(1) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale sau al ADI Prahova , va controla prin
sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar
în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind
neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.
(2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau ADI
Prahova , după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu
operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

CAPITOLUL V - Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare

Art. 91
(1) Consiliile Județean Prahova şi ADI Prahova, după caz, stabilesc şi aprobă valorile indicatorilor
de performanţă ai serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate operatorilor în caz de nerealizare,
după dezbaterea publică a acestora.
(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini,
precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, după caz.
(3) Consiliul Județean Prahova și ADI Prahova sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de
calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure
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atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării
deşeurilor.
(4) Consiliul Județean Prahova și ADI Prahova, după caz, aplică penalităţi contractuale operatorilor
serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi
calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.
Art. 92
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru
asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia
de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;
c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii
populaţiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii
muncii.
Art. 93
Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la
următoarele activităţi:
a) contractarea serviciului de salubrizare;
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă
a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativteritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă;
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.
Art. 94
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să
asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare;
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c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri;
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii
serviciilor efectuate;
f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.
Art. 95
În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în
contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de
delegare a gestiunii;
e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme metodologice.

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 96
Indicatorii de performanţă se aprobă de către ADI Prahova şi de către Consiliul Județean
Prahova .
(1)

Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori, precum şi cuantumul
amenzilor aplicabile sunt cele stabilite prin Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților cu modificările şi completările ulterioare.
(2)

Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum şi cuantumul
amenzilor aplicabile sunt cele prezentate în Anexa nr. 2.
(3)

Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se face de către autoritățile locale (primari)
şi/sau ADI Prahova şi de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C.
(4)

Art. 99
În cadrul contractelor de delegare încheiate se vor stipula standardele, normativele şi tarifele
legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative
care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului şi al sănătăţii publice;
(1)
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Contractele de prestări servicii separate se vor încheia numai pentru colectarea deşeurilor din
construcții şi demolări și pentru alte activități ce nu fac obiectul delegării.
(2)

Art. 100
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla
aplicarea prevederilor prezentului Regulament.
Art. 101
Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura
tehnică, tehnologica şi legislativa, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.
(1)

(2)

Anexele 1 – 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
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ANEXA 1 – Indicatori de performanță și tehnici pentru serviciul public de salubrizare din cadrul SMID Prahova

1. Indicatori propuși pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

Ţintă

INDICATORI DE PERFORMANTA
1.1 Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (in situația in care se impune incheierea acestor contracte, respectiv
când Operatorul factureaza tariful direct utilizatorilor)- 1.1.1 -1.1.4 nu se aplică
Eficienta in incheierea Contractelor cu
utilizatorii (total)

Numarul de contracte incheiate intre Delegat si utilizatori
(producatori de deseuri) raportat la numarul de solicitari, pe
categorii de utilizatori

Eficienta in incheierea Contractelor cu
utilizatorii (in 10 zile)

Numarul de contracte incheiate intre Delegat si utilizatori
(producatori de deseuri) in mai putin de 10 zile
calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea
utilizatorului, raportat la numarul cererilor, pe categorii de
utilizatori

1.1.3

Eficienta in modificarea Contractelor
cu utilizatorii (in 10 zile)

Numarul de contracte cu utilizatorii modificate in mai putin
de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii justificate
din partea utilizatorului, raportat la numarul de cereri de
modificare a clauzelor contractuale

1.1.4

Eficienta in imbunatatirea
parametrilor de calitate prevazuti in
Contracte cu utilizatorii

Numarul de contracte modificate cu privire la imbunatatirile
parametrilor de calitate ai activitatii prestate raportat la
numarul de cereri justificate de modificare a clauzelor
contractuale, pe categorii de activitate

1.1.1

1.1.2

%

100

100
%

%

100

100
%

1.2 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor
1.2.1

Numarul de containere/pubele puse la
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Numarul de containere/pubele puse la dispozitie, in functie

%

100

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

Ţintă

de tipul de recipient raportat la numarul de cereri justificate
primite

dispozitie

1.2.2

Numarul de reclamatii scrise la care s-a Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a raspuns in
30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numarul
raspuns
total de reclamatii scrise

1.2.3

Numarul de reclamatii scrise justificate
(care au primit o soluție definitiva si
irevocabila favorabila reclamantului)

%

100

%

Maxim 10

Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul
total de utilizatori, pe categori de utilizatori

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE
1.3 Rata de acoperire a serviciului de salubrizare
1.3.1

Rata de acoperire a serviciului de
salubrizare

Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor raportat
la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa
(%)

%

100

1.4 Deseuri colectate separat
1.4.1

Deseuri reciclabile colectate separat,
inclusiv deseuri de ambalaje

Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie si
carton, plastic, metale, sticla, biodeseuri) raportata la
cantitatea totala de deseuri municipale colectate

%

1.4.2

Deseuri menajere periculoase colectate
separat

Cantitatea de deseuri menajere periculoase colectate
separat/locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planul
județean de gestionare a deseurilor aflate in vigoare

%

1.4.3

Deseuri menajere periculoase colectate
separat trimise la tratare/eliminare

Cantitatea de deseuri menajere periculoase colectate separat
trimis la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de
deseuri menajere periculoase colectate

%
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60

75

100

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

1.4.4

Deseuri voluminoase colectate separat

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat
/locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planul
județean de gestionare a deseurilor aflat in vigoare

%

1.4.5

Deseuri voluminoase trimise la tratare/
valorificare/eliminare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trimis la
tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri
voluminoase colectate de la populatie

%

Cantitatea de deseuri din constructii si demolari colectata
separat de la populatie /locuitor si an raportata la indicatorul
estimat in planul județean de gestionare a deseurilor aflat in
vigoare

1.4.6

Deseuri din constructii si demolari
colectate separat de la populatie

1.4.7

Cantitatea de deseuri deseuri din constructii si demolari
Deseuri din constructii si demolari de la colectate separat de la populatie trimise la tratare/ eliminare
populatie trimise la tratare/ valorificare raportat la cantitatea totala de deseuri din constructii si
demolari de la populatie
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Ţintă
75

100

70
%

100
%

2. Indicatori propuși pentru activitatea de tratare a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

INDICATORI DE PERFORMANTA
2.1 Eficienta in managementul performantei
2.1.1

Eficienta in sortare pentru statia de
sortare

Cantitatea totala de deseuri trimise la valorificare raportat la
cantitatea totala de deseuri ajunsa la statie

2.1.2

Eficienta in sortare pentru statiile de
compostare si digestie aeroba

Cantitatea totala de deseuri tratate biologic (aerob sau anaerob)
raportat la cantitatea totala de deseuri ajunsa la statie

%

%

100
100

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE
2.2 Indicatori tehnici pentru sortare
Cantitatea totala de deseuri de hartie si carton (inclusiv deseuri
de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala
de deseuri de hârtie si carton primite la statia de sortare

2.2.1

Deseuri de hartie si carton reciclate - in
cazul colectarii separate a deseurilor de
hartie si carton

2.2.2

Deseuri de plastic si metale reciclate - in Cantitatea totala de deseuri de plastic si metal (inclusiv deseuri
cazul colectarii separate a deseurilor de de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala
plastic si metale
de deseuri de plastic si metale primite la statia de sortare

100
%
100
%

2.3 Indicatori tehnici pentru compostare
2.3.1

Cantitatea totala de compost produsa raportata la cantitatea de
deseuri biodegradabile primita in statie

Cantitatea de compost produsa

%

30

2.4 Indicatori tehnici pentru tratarea mecano-biologica (TMB)
2.4.1

Cantitatea de deseuri tratate biologic

Cantitatea totala de deseuri tratate biologic raportat la
cantitatea de deseuri primita in statie

%

2.4.2

Calitatea deseurilor tratate biologic

Ponderea materialului biodegradabil in deseurile rezultate dupa

%
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100
18

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

faza de maturare

3. Indicatori propuși pentru activitatea de depozitare a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de
măsură

INDICATORI DE PERFORMANŢA
3.1 Eficienta in operare
3.1.1

Gradul de compactare

Operatorul trebuie sa asigure un grad cat mai mare de compactare a
deseurilor in depozit

t/mc

3.1.2

Colectarea si tratarea levigatului
si a gazului de depozit

Operatorul trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemelor de
colectare si tratare a levigatului si a gazului de depozit

%

3.1.3

Acoperire zilnica

Operatorul va asigura ca deseurile depozitate in depozit sa fie acoperite
zilnic, la sfarsitul zilei de lucru

%

Minim
0,9
100
100

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE
3.2 Depozitarea deseurilor biodegradabile municipale

3.2.1

Raportarea cantitatilor privind
deseurile biodegradabile
municipale depozitate
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Operatorul va raporta anual Delegatarului/ADI cantitatea totala de deseuri
biodegradabile municipale depozitate. Cantitatea de deseuri
biodegradabile municipale depozitate se va determina si raporta in
conformitate cu metoda(ele) aprobata/e de Delegatar/ADI.
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100
%

Anexa 2 - Contravenții în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori/utilizatori şi
cuantumul amenzilor aplicate
Cuantumul amenzii
Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidenţa
sancţiuni

Pentru
persoane
fizice

Pentru persoane
juridice (lei)

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

1.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia
autorităţii publice locale datele şi informaţiile
solicitate sau furnizarea incorecta şi incompleta de
date şi informaţiile necesare desfăşurării activității
acesteia

10.000-50.000

2.

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în
afara parametrilor tehnici cantitativi şi/sau calitativi
adoptați prin contractul de delegare a gestiunii şi a
prezentului Regulament

10.000-50.000

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia
activităților de control

30.000-50.000

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în,
contractele de delegare a gestiunii şi aprobate de
autorităţile administraţiei publice locale sau de
ADIS, după caz

30.000-50.000

5.

Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de
autoritatea locala/contractantă

50.000-100.000

Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare
1.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale
pe spatiile verzi, căile de comunicaţie, în locurile
publice sau în alte locuri decât cele special
amenajate

100-200

500 - 2.500

2.

Nerespectarea precolectării selective a deşeurilor

200-500

2000-5000

3.

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare
în afara recipientelor şi nemenținerea curăţeniei pe
platforme.

100-200

500- 1.000

4.

Depunerea în recipientele de precolectare a
deşeurilor municipale de pe platformele amenajate
pe domeniul public, de deşeuri animaliere (dejecţii,
cadavre de animale/păsări), deşeuri de
construcții/demolări, deşeuri vegetale, deşeuri
periculoase etc.

200-1.000

1.000-2.500

5.

Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea cailor de
acces către platformele de colectare pentru
mijloacele de transport ale operatorilor.

100-200

500- 1.000

6.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul 50-100
public sau privat al localității, fără aprobarea
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1.000-2.000

prealabila a administraţiei publice locale.
7.

Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în
alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

100-200

500-2.000

8.

Aruncarea deşeurilor de construcții şi demolări pe
domeniul public sau privat al localității.

50-100

1.000-2.000

9.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/părți
ale acestora, aflaţi în punctele de precolectare.

500-2.000

10.

Folosirea recipientelor de colectare de pe
platformele de precolectare aferente asociaţiilor de
proprietari/locatari de către utilizatorii non-casnici

500-2.000

11.

Colectarea de către operatorii economici în
recipiente pentru deşeurile similare a deşeurilor
industriale (rezultate din activitatea acestora)

1.000-2.000

12.

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor
stradale de către operatorii economici, pentru
colectarea deşeurilor similare rezultate din
activitatea proprie de colectare.

1.000-2.000
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Anexa 3. Fluxul deşeurilor în cadrul SMID Prahova
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr 4
La HCJ nr………./…………

ACT ADITIONAL NR. 1 DIN______2015
LA DOCUMENT DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN
JUDETUL PRAHOVA” INCHEIATA INTRE LOCALITATILE MEMBRE ALE
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “PARTENERIATUL
PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA”
Incheiat intre:
1.
Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, B-dul
Republicii, nr. 2-4, judeţul Prahova, cod 100066, reprezentat de Cosma Mircea, în calitate de
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.112 din 09.07.2012;
2.
Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu sediul în
municipiul Ploieşti, str. B-dul Republicii nr.1-2, judeţul Prahova, cod 100066, reprezentat de
Bădescu Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr.272 din 14.07.2012;
3.
Municipiul Câmpina, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpina, cu sediul în
municipiul Câmpina, str. B-dul Culturii nr.18, judeţul Prahova, cod 105600, reprezentat de
Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 12 din 23.02.2012;
4.
Oraşul Azuga, prin Consiliul Local al Oraşului Azuga, cu sediul în oraşul Azuga,
str. Victoriei nr.61, judeţul Prahova, cod 105100, reprezentat de Samson Constantin, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din
04.07.2012;
5.
Oraşul Băicoi, prin Consiliul Local al Oraşului Băicoi, cu sediul în oraşul Baicoi,
str. Unirii nr.21, judeţul Prahova, cod 105200, reprezentat de Stătescu Ciprian- Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din
31.01.2012;
6.
Oraşul Breaza, prin Consiliul Local al Oraşului Breaza, cu sediul în oraşul
Breaza, str. Republicii nr. 78, judeţul Prahova, cod 105400, reprezentat de Bãlãşescu Costin
Rãzvan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 69 din 31.07.2012;
7.
Oraşul Boldeşti Scăeni, prin Consiliul Local al Orasului Boldeşti Scăieni, cu
sediul în oraşul Boldeşti Scăieni, str. Podgoriei nr.2, judeţul Prahova, cod 105300, reprezentat de
Bucuroiu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 25 din 03.02.2012;
8.
Oraşul Buşteni, prin Consiliul Local al Orasului Busteni, cu sediul în oraşul
Buşteni, str. B-dul Libertăţii nr.91, judeţul Prahova, cod 105500, reprezentat de Savin Emanoil,
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în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.29 din
01.02.2012;
9.
Oraşul Comarnic, prin Consiliul Local al Orasului Comarnic, cu sediul în oraşul
Comarnic, str. Republicii nr.104, judeţul Prahova, cod 105700, reprezentat de Botoacă Vasile
Dorian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr.20 din 29.03.2012;
10. Oraşul Plopeni, prin Consiliul Local al oraşului Plopeni, cu sediul în oraşul
Plopeni, str. Independenţei, nr. 12, judeţul Prahova, cod 105900 reprezentat de Şerban
Gheorghe, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 72 din 05.09.2012;
11. Oraşul Sinaia, prin Consiliul Local al oraşului Sinaia, cu sediul în oraşul Sinaia,
str. Carol I nr. 47, judeţul Prahova, cod 106100, reprezentat de Oprea Vlad Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din
14.03.2012;
12. Oraşul Slănic, prin Consiliul Local al oraşului Slănic, cu sediul în oraşul Slănic,
str. Progresului, nr. 4, judeţul Prahova, cod 106200, reprezentat de Costea Daneluş, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 03 din
08.02.2012;
13. Oraşul Urlaţi, prin Consiliul Local al oraşului Urlaţi, cu sediul în oraşul Urlaţi,
str. 23 August nr. 9, judeţul Prahova, cod 106300, reprezentat de Măchiţescu Marian, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din
08.02.2012;
14. Oraşul Vălenii de Munte, prin Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte, cu
sediul în localitatea Vălenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 77, judeţul Prahova, cod 106400,
reprezentat de Constantin Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 20.07.2012;
15. Comuna Adunaţi, prin Consiliul Local al comunei Adunaţi, cu sediul în
localitatea Adunaţi, sat Adunţi, nr. 87, judeţul Prahova, cod 107005, reprezentat de Negotei
Octavian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 08 din 03.02.2012;
16. Comuna Albeşti Paleologu, prin Consiliul Local al comunei Albeşti Paleologu,
cu sediul în localitatea Albeşti-Paleologu, nr. 91, judeţul Prahova, cod 107010, reprezentat de
Popescu Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 08 din 03.02.2012;
17. Comuna Aluniş, prin Consiliul Local al comunei Aluniş, cu sediul în localitatea
Aluniş, nr. 1042, judeţul Prahova, cod 107015, reprezentat de Bîgiu Iulian - Cristian, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 08 din
28.02.2012;
18. Comuna Apostolache, prin Consiliul Local al comunei Apostolache, cu sediul în
localitatea Apostolache, nr. 91, judeţul Prahova, cod 107020, reprezentat de Bratu Mihail, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din
31.01.2012;
19. Comuna Ariceştii Rahtivani, prin Consiliul Local al comunei Ariceştii
Rahtivani, cu sediul în localitatea Ariceştii Rahtivani, str. Principală, nr. 75, judeţul Prahova, cod
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107025, reprezentat de Cristea Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 16.02.2012;
20. Comuna Ariceştii Zeletin, prin Consiliul Local al comunei Ariceştii Zeletin, cu
sediul în localitatea Ariceştii Zeletin, str. Principală, nr. 75, judeţul Prahova, cod 107030,
reprezentat de Roşu Florin Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 06 din 06.02.2012;
21. Comuna Baba Ana, prin Consiliul Local al comunei Baba Ana, cu sediul în
localitatea Baba Ana, judeţul Prahova, cod 107035, reprezentat de Dragu Ion, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 09.07.2012;
22. Comuna Balta Doamnei, prin Consiliul Local al comunei Balta Doamnei, cu
sediul în localitatea Balta Doamnei, judeţul Prahova, cod 107040, reprezentat de Dascălu Vasile,
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 06 din
03.02.2012;
23. Comuna Bălţeşti, prin Consiliul Local al comunei Bălţeşti, cu sediul în Bălţeşti,
str.Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107045, reprezentat de Radu Ion, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.08 din 03.02.2012;
24. Comuna Băneşti, prin Consiliul Local al comunei Băneşti, cu sediul în Băneşti,
str.Gherghiceni, nr. 495, judeţul Prahova, cod 107050, reprezentat de Stoica Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din
25.07.2012;
25. Comuna Bărcăneşti, prin Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, cu sediul în
localitatea Bărcăneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107075, reprezentat de Dima
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 13 din 02.02.2012;
26. Comuna Bătrâni, prin Consiliul Local al comunei Bătrâni, cu sediul în localitatea
Bătrâni, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107536, reprezentat de Necula Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din
31.01.2012;
27. Comuna Berceni, prin Consiliul Local al comunei Berceni, cu sediul în localitatea
Berceni, judeţul Prahova, cod 107060, reprezentat de Bucur Constantin, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 30.07.2009;
28. Comuna Bertea, prin Consiliul Local al comunei Bertea, cu sediul în localitatea
Bertea, judeţul Prahova, cod 107065, reprezentat de Petcu Ion, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din 31.01.2012;
29. Comuna Blejoi, prin Consiliul Local al comunei Blejoi, cu sediul în localitatea
Blejoi, judeţul Prahova, cod 107070, reprezentat de Dumitru Adrian, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 03.02.2012;
30. Comuna Boldeşti Grădiştea, prin Consiliul Local al comunei Boldeşti Grădiştea,
cu sediul în localitatea Boldeşti Grădiştea, judeţul Prahova, cod 107055, reprezentat de Enescu
Niculae Emil, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 05 din 15.02.2012;
31. Comuna Brazi, prin Consiliul Local al comunei Brazi, cu sediul în localitatea
Brazi, str. Teilor, nr.80, judeţul Prahova, cod 107080, reprezentat de Radu Leonaş, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 11.07.2012;
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32. Comuna Brebu prin Consiliul Local al comunei Brebu, cu sediul în localitatea
Brebu, judeţul Prahova, cod 107100, reprezentat de Ungureanu Gheorghe Adrian, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din
12.07.2012;
33. Comuna Bucov prin Consiliul Local al comunei Bucov, cu sediul în localitatea
Bucov, Str. Principală, judeţul Prahova, cod 107110, reprezentat de Savu Ion, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2012;
34. Comuna Călugăreni, prin Consiliul Local al comunei Călugăreni, cu sediul în
localitatea Călugăreni, judeţul Prahova, cod 107115, reprezentat de Cârlan Ileana, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.04 din 04.02.2012;
35. Comuna Cărbuneşti, prin Consiliul Local al comunei Cărbuneşti, cu sediul în
localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova, cod 107120, reprezentat de Stan Petre, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.06 din 03.02.2012;
36.
Co
muna Ceptura, prin Consiliul Local al comunei Ceptura, cu sediul în localitatea Ceptura, judeţul
Prahova, cod 107125, reprezentat de Pană Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 06.02.2012;
37. Comuna Ceraşu, prin Consiliul Local al comunei Ceraşu, cu sediul în localitatea
Ceraşu, judeţul Prahova, cod 107140, reprezentat de Duca Dumitru, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 07 din 31.01.2012;
38. Comuna Chiojdeanca, prin Consiliul Local al comunei Chiojdeanca cu sediul în
localitatea Chiojdeanca, judeţul Prahova, cod 107150, reprezentat de Baba-Iana Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din
31.07.2012;
39. Comuna Ciorani, prin Consiliul Local al comunei Ciorani, cu sediul în localitatea
Ciorani, str.Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107155, reprezentat de Voicu Marin, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din
03.02.2012;
40. Comuna Cocorăştii Mislii, prin Consiliul Local al comunei Cocorăştii Mislii, cu
sediul în localitatea Cocorăştii Mislii, str. Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107165,
reprezentat de Alexandru Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2012;
41. Comuna Cocorăştii Colţ, prin Consiliul Local al comunei Cocorăştii Colţ, cu
sediul în localitatea Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova, cod 107379 reprezentat de Bardaş Doru,
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din
02.02.2012;
42. Comuna Colceag, prin Consiliul Local al comunei Colceag, cu sediul în
localitatea Colceag, judeţul Prahova, cod 107170 reprezentat de Papainog Gabriel, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din 31.01.2012;
43. Comuna Cornu, prin Consiliul Local al comunei Cornu, cu sediul în localitatea
Cornu, str. B-dul Libertatii, nr.750, cod 107180 judeţul Prahova, reprezentat de Nanu Cornel, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 06 din
07.02.2012;
44. Comuna Cosminele, prin Consiliul Local al comunei Cosminele, cu sediul în
localitatea Cosminele, cod 107185 judeţul Prahova, reprezentat de Anton Corneliu, în calitate
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de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din
13.07.2012;
45. Comuna Drajna, prin Consiliul Local al comunei Drajna, cu sediul în localitatea
Drajna, judeţul Prahova, cod 107190, reprezentat de Gonţea Violeta, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 30.08.2012;
46. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în
localitatea Drăgăneşti, str. Principală, nr.384, judeţul Prahova, cod 107210, reprezentat de
Dumitrache Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2012;
47. Comuna Dumbrava, prin Consiliul Local al comunei Dumbrava, cu sediul în
localitatea Dumbrava, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107220, reprezentat de Bunea
Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr.10 din 04.02.2012;
48. Comuna Dumbrăveşti, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăveşti, cu sediul în
localitatea Dumbrăveşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107230, reprezentat de State
Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 25 din 03.02.2012;
49. Comuna Filipeştii de Pădure, prin Consiliul Local al comunei Filipeşti de
Pădure, cu sediul în localitatea Filipeşti de Pădure, Str. Valea Rea, nr. 344, judeţul Prahova, cod
107245, reprezentat de Morărescu Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.01.2012;
50. Comuna Filipeştii de Târg, prin Consiliul Local al comunei Filipeşti de Târg, cu
sediul în localitatea Filipeşti de Târg, judeţul Prahova, cod 107250, reprezentat de Manole
Aurelian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 09 din 06.02.2012;
51. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al comunei Fântânele, cu sediul în
localitatea Fântânele, nr.440, judeţul Prahova, cod 107240, reprezentat de Mateiu Dumitru, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din
06.02.2012;
52. Comuna Floreşti, prin Consiliul Local al comunei Floreşti, cu sediul în localitatea
Floreşti, str. Principală, nr.604, judeţul Prahova, cod 107255, reprezentat de David Eugen
Eduard, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 17 din 09.02.2012;
53. Comuna Fulga, prin Consiliul Local al comunei Fulga, cu sediul în localitatea
Fulga, judeţul Prahova, cod 107260, reprezentat de Badea Constantin, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din 13.02.2012;
54. Comuna Gherghiţa, prin Consiliul Local al comunei Gherghiţa, cu sediul în
localitatea Gherghiţa, judeţul Prahova, cod 107265, reprezentat de Ciolacu Constantin, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din
06.02.2012;
55. Comuna Gorgota, prin Consiliul Local al comunei Gorgota, cu sediul în
localitatea Gorgota, str. Principală, nr.70 judeţul Prahova, cod 107275, reprezentat de Dumitru
Ionuţ Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 23 din 12.07.2012;
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56. Comuna Gornet, prin Consiliul Local al comunei Gornet, cu sediul în localitatea
Gornet, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107285, reprezentat de Negoiţescu Nicolae, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din
12.07.2012;
57. Comuna Gornet Cricov, prin Consiliul Local al comunei Gornet Cricov, cu
sediul în localitatea Gornet Cricov, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107290, reprezentat de
Călin Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 16 din 12.07.2012;
58. Comuna Gura Vadului, prin Consiliul Local al comunei Gura Vadului, cu sediul
în localitatea Gura Vadului, str. Principală, nr.420, judeţul Prahova, cod 107300, reprezentat de
Lungu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 06 din 06.02.2012;
59. Comuna Gura Vitioarei, prin Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei, cu
sediul în localitatea Gura Vitioarei, judeţul Prahova, cod 107305, reprezentat de Tirifon
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 09 din 06.02.2012;
60. Comuna Iordăcheanu, prin Consiliul Local al comunei Iordăcheanu, cu sediul în
localitatea Iordăcheanu, judeţul Prahova, cod 107310, reprezentat de Poiană Ioan, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din 24.07.2012;
61. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele, cu sediul în
localitatea Izvoarele, str. Gării, nr.381, judeţul Prahova, cod 107320, reprezentat de Dinulescu
Margareta, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 04 din 06.02.2012;
62. Comuna Jugureni, prin Consiliul Local al comunei Jugureni, cu sediul în
localitatea Jugureni, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107330, reprezentat de Mărcoceanu
Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 01 din 03.02.2012;
63. Comuna Lapoş, prin Consiliul Local al comunei Loapoş, cu sediul în localitatea
Lapoş, str. Principală, nr.54A, judeţul Prahova, cod 107335, reprezentat de Ţârlea DumitruConstantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 21 din 21.07.2012;
64. Comuna Lipăneşti, prin Consiliul Local al comunei Lipăneşti, cu sediul în
localitatea Lipăneşti, str. Principală, nr.47, judeţul Prahova, cod 107340, reprezentat de Nica
Robert-Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 11 din 31.01.2012;
65. Comuna Măgurele, prin Consiliul Local al comunei Măgurele, cu sediul în
localitatea Măgurele, judeţul Prahova, cod 107345, reprezentat de Diaconu Vasilică, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din
19.07.2012;
66. Comuna Măgureni, prin Consiliul Local al comunei Măgureni, cu sediul în
localitatea Măgureni, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107350, reprezentat de Iarca
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 11 din 07.02.2012;
67. Comuna Măneciu, prin Consiliul Local al comunei Măneciu, cu sediul în
localitatea Măneciu, str. Tabla Buţii, nr. 246, judeţul Prahova, cod 107355, reprezentat de
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Cordoş Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 56 din 16.07.2012;
68. Comuna Măneşti, prin Consiliul Local al comunei Măneşti, cu sediul în
localitatea Măneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107375, reprezentat de Niţoi
Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 32 din 16.07.2012;
69. Comuna Olari, prin Consiliul Local al comunei Olari, cu sediul în localitatea
Olari, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107269, reprezentat de Voinescu Milică, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din 06.02.2012;
70. Comuna Păcureţi, prin Consiliul Local al comunei Păcureţi, cu sediul în
localitatea Păcureţi, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107395, reprezentat de Andreescu
Grigore, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 05 din 02.02.2012;
71. Comuna Păuleşti, prin Consiliul Local al comunei Păuleşti, cu sediul în
localitatea Păuleşti, str. Principală, nr. 650, judeţul Prahova, cod 107400, reprezentat de
Drăguşin Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 15 din 08.02.2012;
72. Comuna Plopu, prin Consiliul Local al comunei Plopu, cu sediul în localitatea
Plopu, judeţul Prahova, cod 107405, reprezentat de Bălănescu Adrian, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 27.07.2012;
73. Comuna Podenii Noi, prin Consiliul Local al comunei Podenii Noi, cu sediul în
localitatea Podenii Noi, str. Principală, nr.56, judeţul Prahova, cod 107410, reprezentat de
Alionte Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 09 din 24.07.2012;
74. Comuna Poiana Câmpina, prin Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina, cu
sediul în localitatea Poiana Câmpina, str. Uzinei, nr.462, judeţul Prahova, cod 107425,
reprezentat de Moldoveanu Ioan Alin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 26.07.2012;
75. Comuna Poienarii Burchii, prin Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, cu
sediul în localitatea Poienarii Burchii, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107430, reprezentat
de Nedelcu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 05 din 07.02.2012;
76. Comuna Poseşti, prin Consiliul Local al comunei Poseşti, cu sediul în localitatea
Poseşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107440, reprezentat de Spătărelu Valentin
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 37 din 20.07.2012;
77. Comuna Predeal Sărari, prin Consiliul Local al comunei Predeal Sărari, cu
sediul în localitatea Predeal Sărari, judeţul Prahova, cod 107460, reprezentat de Toader Eugen,
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din
07.08.2012;
78. Comuna Proviţa de Jos, prin Consiliul Local al comunei Proviţa de Jos, cu sediul
în localitatea Proviţa de Jos, str. Principală, nr. 168, judeţul Prahova, cod 107475, reprezentat de
Dumitrescu Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 07 din 20.02.2012;
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79. Comuna Proviţa de Sus, prin Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, cu
sediul în localitatea Proviţa de Sus, judeţul Prahova, cod 107480, reprezentat de Cosmoiu Elena,
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 04 din
31.01.2012;
80. Comuna Puchenii Mari, prin Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, cu
sediul în localitatea Puchenii Mari, judeţul Prahova, cod 107485, reprezentat de Constantin
Alexandru Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 35 din 17.07.2012;
81. Comuna Rîfov, prin Consiliul Local al comunei Rîfov, cu sediul în localitatea
Rîfov, str. Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107495, reprezentat de Cazanciuc Paul
Costin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 29 din 06.08.2012;
82. Comuna Salcia, prin Consiliul Local al comunei Salcia, cu sediul în localitatea
Salcia, judeţul Prahova, cod 107505, reprezentat de Boştină Dan, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din 02.02.2012;
83. Comuna Sălciile, prin Consiliul Local al comunei Sălciile, cu sediul în localitatea
Sălciile, judeţul Prahova, cod 107510, reprezentat de Stan Nistor, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 04 din 09.02.2012;
84. Comuna Scorţeni, prin Consiliul Local al comunei Scorţeni, cu sediul în
localitatea Scorţeni, judeţul Prahova, cod 107525, reprezentat de Neacşu Mihai, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 02.02.2012;
85. Comuna Secăria, prin Consiliul Local al comunei Secăria, cu sediul în localitatea
Secăria, nr.367A, judeţul Prahova, cod 107530, reprezentat de Popa Iulian, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din 06.02.2012;
86. Comuna Sîngeru, prin Consiliul Local al comunei Sângeru, cu sediul în
localitatea Sângeru, str. Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107515, reprezentat de Radu
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 19 din 23.07.2012;
87. Comuna Starchiojd, prin Consiliul Local al comunei Starchiojd, cu sediul în
localitatea Starchiojd, str. Principală, nr. 1071, judeţul Prahova, cod 107535, reprezentat de
Gîrbea Ahmed-Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 09 din 11.02.2012;
88. Comuna Surani, prin Consiliul Local al comunei Surani, cu sediul în localitatea
Surani, judeţul Prahova, cod 107545, reprezentat de Bucur Lucian Gabriel, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 27.07.2012;
89. Comuna Şirna, prin Consiliul Local al comunei Şirna, cu sediul în localitatea
Şirna, judeţul Prahova, cod 107550, reprezentat de Sandu Valerică, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 06.07.2012;
90. Comuna Şoimari, prin Consiliul Local al comunei Şoimari, cu sediul în
localitatea Şoimari, judeţul Prahova, cod 107560, reprezentat de Dragomir Constantin, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din
02.02.2012;
91. Comuna Şotrile, prin Consiliul Local al comunei Şotrile, cu sediul în localitatea
Şotrile, str. Principală, nr. 42, judeţul Prahova, cod 107565, reprezentat de Davidescu Daniel8

Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 07 din 10.02.2012;
92. Comuna Ştefeşti, prin Consiliul Local al comunei Ştefeşti, cu sediul în localitatea
Ştefeşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107575, reprezentat de Tăbăraş Vasile, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din
14.02.2012;
93. Comuna Talea, prin Consiliul Local al comunei Talea, cu sediul în localitatea
Talea, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107580, reprezentat de Neagoe Cristian, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din
27.07.2012;
94. Comuna Tătaru, prin Consiliul Local al comunei Tătaru, cu sediul în localitatea
Tătaru, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107585, reprezentat de Mareş Iuliana Dorina, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din
12.07.2012;
95. Comuna Teişani, prin Consiliul Local al comunei Teişani, cu sediul în localitatea
Teişani, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107595, reprezentat de Stanciu Gheorghe, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 07 din
04.02.2012;
96. Comuna Telega, prin Consiliul Local al comunei Telega, cu sediul în localitatea
Telega, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107600, reprezentat de Ilie Gheorghe, în calitate de
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 08.02.2012;
97. Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu, cu sediul în localitatea
Tinosu, str. Principală, nr.347, judeţul Prahova, cod 107610, reprezentat de Andrei IulianGabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 09 din 03.02.2012;
98. Comuna Tîrgşoru Vechi, prin Consiliul Local al comunei Tîrgşoru Vechi, cu
sediul în localitatea Tîrgşoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principală, nr.753B, judeţul Prahova, cod
107592, reprezentat de Drăgan Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 07.02.2012;
99. Comuna Tomşani, prin Consiliul Local al comunei Tomşani, cu sediul în
localitatea Tomşani, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107615, reprezentat de Pelin Mihai
Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
14 din 04.07.2012;
100. Comuna Vadu Săpat, prin Consiliul Local al comunei Vadu Săpat, cu sediul în
localitatea Vadu Săpat, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107244, reprezentat de Zamfirescu
Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
04 din 31.01.2012;
101. Comuna Valea Călugărească, prin Consiliul Local al comunei Valea
Călugărească, cu sediul în localitatea Valea Călugărească, str. Principală, judeţul Prahova, cod
107620, reprezentat de Neacşu Vasilică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotararea Consiliului Local nr. 14 din 02.02.2012;
102. Comuna Valea Doftanei, prin Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, cu
sediul în localitatea Valea Doftanei, judeţul Prahova, cod 107640, reprezentat de Manea Ion, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 34 din
13.07.2012;
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103. Comuna Vărbilău, prin Consiliul Local al comunei Vărbilău, cu sediul în
localitatea Vărbilău, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107650, reprezentat de Ioniţă Ion, în
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 09 din
08.02.2012;
104. Comuna Vîlcăneşti, prin Consiliul Local al comunei Vîlcăneşti, cu sediul în
localitatea Vîlcăneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107655, reprezentat de Manole
Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr.04 din 07.02.2012;

PREAMBUL
In calitate de Parti, in conformitate cu Art. 20 din DOCUMENT DE POZITIE PRIVIND
MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”, incheiat intre localitatile membre
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor
Prahova”.
Avand in vedere prevederile Aplicatiei de Finantare aprobate si Contractului de
Finantare semnat de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice pe de o parte si
Consiliul Judetean Prahova in calitate de Beneficiar al Proiectului SMID-Prahova,
S-a hotarat modificarea DOCUMENTULUI DE POZITIE dupa cum urmeaza:

Art. 1. – Art. 7, alineat 1, paragraful 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 7 - (1) Vor fi atribuite urmatoarele categorii de contracte pentru activităţile care sunt
parte a Serviciilor, prin procedura de licitaţie publică:
o contracte pentru colectarea şi transportul deseurilor, inclusiv operarea statiilor de
transfer pe zone de colectare, dupa cum urmeaza:
 zona 1 (Busteni) – un contract pentru colectare si transport, operarea statiei de
transfer de la Busteni, inclusiv transferul la depozit/facilitatile de deseuri;
 zona 2 (Boldesti-Scaeni) + zona 6 (Valea Doftanei) – un contract de colectare si
transport, inclusiv operarea statiei de transfer de la Valea Doftanei, construita din
fonduri locale, inclusiv transferul la depozit/facilitatile de deseuri;
 zona 3 (Draganesti)+ zona 4 (Urlati)+ zona 5 (Valenii de Munte) – un contract
pentru colectarea si transportul deseurilor, operarea statiei de transfer si sortare de
la Draganesti, a statiei de compostare de la Balta Doamnei,si operarea statiei de
transfer Urlati; inclusiv transferul la depozit/facilitatile de deseuri;
 zona 7 (Campina) – un contract pentru colectarea si transportul deseurilor la statia
de transfer Campina.
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Zonele de colectare, precum si informatiile despre aceste zone sunt prevazute in Anexa 1.
o Un contract pentru exploatarea staţiei de tratare de tratare mecano-biologică de la
Ploieşti şi pentru exploatarea staţiei de sortare de la Boldeşti Scăieni. Pentru o perioadă
determinata de 3 ani, Consiliul Judeţean Prahova va contracta serviciul de exploatare a
staţiei de sortare de la Boldeşti Scăieni. După finalizarea staţiei de tratare mecanobiologică de la Ploieşti, se va contracta un singur operator pentru exploatarea staţiei de
sortare de la Boldeşti Scăieni şi a staţiei de tratare de tratare mecano-biologică de la
Ploieşti.

Art. 2. Celelalte Articole ale Documentului de Pozitie raman neschimbate.
Art. 3. Prezentul Act Aditional a fost încheiat la data de _____________în 2 (doua) exemplare
originale, iar o copie conforma cu originalul va fi distribuita pentru fiecare Parte, înregistrat de
Părţi după cum urmează:

Nr.

1

din

104

la

PRAHOVA

Consiliul Judetean

Nr.

2

din

104

la

PLOIESTI(municipiu)

Consiliul Local

Nr.

3

din

104

la

CAMPINA (municipiu)

Consiliul Local

Nr.

4

din

104

la

AZUGA

Consiliul Local

Nr.

5

din

104

la

BAICOI

Consiliul Local

Nr.

6

din

104

la

BOLDESTI-SCAENI

Consiliul Local

Nr.

7

din

104

la

BREAZA

Consiliul Local

Nr.

8

din

104

la

BUSTENI

Consiliul Local

Nr.

9

din

104

la

COMARNIC

Consiliul Local

Nr.

10

din

104

la

PLOPENI

Consiliul Local

Nr.

11

din

104

la

SINAIA

Consiliul Local

Nr.

12

din

104

la

SLANIC

Consiliul Local

Nr.

13

din

104

la

URLATI

Consiliul Local

Nr.

14

din

104

la

VALENII DE MUNTE

Consiliul Local
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Nr.

15

din

104

la

ADUNATI

Consiliul Local

Nr.

16

din

104

la

ALBESTI-PALEOLOGU

Consiliul Local

Nr.

17

din

104

la

ALUNIS

Consiliul Local

Nr.

18

din

104

la

APOSTOLACHE

Consiliul Local

Nr.

19

din

104

la

ARICESTII RAHTIVANI

Consiliul Local

Nr.

20

din

104

la

ARICESTII ZELETIN

Consiliul Local

Nr.

21

din

104

la

BABA ANA

Consiliul Local

Nr.

22

din

104

la

BALTA DOAMNEI

Consiliul Local

Nr.

23

din

104

la

BALTESTI

Consiliul Local

Nr.

24

din

104

la

BANESTI

Consiliul Local

Nr.

25

din

104

la

BARCANESTI

Consiliul Local

Nr.

26

din

104

la

BATRANI

Consiliul Local

Nr.

27

din

104

la

BERCENI

Consiliul Local

Nr.

28

din

104

la

BERTEA

Consiliul Local

Nr.

29

din

104

la

BLEJOI

Consiliul Local

Nr.

30

din

104

la

BOLDESTI-GRADISTEA

Consiliul Local

Nr.

31

din

104

la

BRAZI

Consiliul Local

Nr.

32

din

104

la

BREBU

Consiliul Local

Nr.

33

din

104

la

BUCOV

Consiliul Local

Nr.

34

din

104

la

CALUGARENI

Consiliul Local

Nr.

35

din

104

la

CARBUNESTI

Consiliul Local

Nr.

36

din

104

la

CEPTURA

Consiliul Local

Nr.

37

din

104

la

CERASU

Consiliul Local

Nr.

38

din

104

la

CHIOJDEANCA

Consiliul Local

Nr.

39

din

104

la

CIORANI

Consiliul Local
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Nr.

40

din

104

la

COCORASTII COLT

Consiliul Local

Nr.

41

din

104

la

COCORASTII MISLII

Consiliul Local

Nr.

42

din

104

la

COLCEAG

Consiliul Local

Nr.

43

din

104

la

CORNU

Consiliul Local

Nr.

44

din

104

la

COSMINELE

Consiliul Local

Nr.

45

din

104

la

DRAGANESTI

Consiliul Local

Nr.

46

din

104

la

DRAJNA

Consiliul Local

Nr.

47

din

104

la

DUMBRAVA

Consiliul Local

Nr.

48

din

104

la

DUMBRAVESTI

Consiliul Local

Nr.

49

din

104

la

FANTANELE

Consiliul Local

Nr.

50

din

104

la

FILIPESTII DE PADURE

Consiliul Local

Nr.

51

din

104

la

FILIPESTII DE TARG

Consiliul Local

Nr.

52

din

104

la

FLORESTI

Consiliul Local

Nr.

53

din

104

la

FULGA

Consiliul Local

Nr.

54

din

104

la

GHERGHITA

Consiliul Local

Nr.

55

din

104

la

GORGOTA

Consiliul Local

Nr.

56

din

104

la

GORNET

Consiliul Local

Nr.

57

din

104

la

GORNET-CRICOV

Consiliul Local

Nr.

58

din

104

la

GURA VADULUI

Consiliul Local

Nr.

59

din

104

la

GURA VITIOAREI

Consiliul Local

Nr.

60

din

104

la

IORDACHEANU

Consiliul Local

Nr.

61

din

104

la

IZVOARELE

Consiliul Local

Nr.

62

din

104

la

JUGURENI

Consiliul Local

Nr.

63

din

104

la

LAPOS

Consiliul Local

Nr.

64

din

104

la

LIPANESTI

Consiliul Local
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Nr.

65

din

104

la

MAGURELE

Consiliul Local

Nr.

66

din

104

la

MAGURENI

Consiliul Local

Nr.

67

din

104

la

MANECIU

Consiliul Local

Nr.

68

din

104

la

MANESTI

Consiliul Local

Nr.

69

din

104

la

OLARI

Consiliul Local

Nr.

70

din

104

la

PACURETI

Consiliul Local

Nr.

71

din

104

la

PAULESTI

Consiliul Local

Nr.

72

din

104

la

PLOPU

Consiliul Local

Nr.

73

din

104

la

PODENII NOI

Consiliul Local

Nr.

74

din

104

la

POIANA CAMPINA

Consiliul Local

Nr

75

din

104

la

POIENARII BURCHII

Consiliul Local

Nr

76

din

104

la

POSESTI

Consiliul Local

Nr

77

din

104

la

PREDEAL-SARARI

Consiliul Local

Nr

78

din

104

la

PROVITA DE JOS

Consiliul Local

Nr

79

din

104

la

PROVITA DE SUS

Consiliul Local

Nr

80

din

104

la

PUCHENII MARI

Consiliul Local

Nr

81

din

104

la

RAFOV

Consiliul Local

Nr

82

din

104

la

SALCIA

Consiliul Local

Nr

83

din

104

la

SALCIILE

Consiliul Local

Nr

84

din

104

la

SANGERU

Consiliul Local

Nr

85

din

104

la

SCORTENI

Consiliul Local

Nr

86

din

104

la

SECARIA

Consiliul Local

Nr

87

din

104

la

SIRNA

Consiliul Local

Nr

88

din

104

la

SOIMARI

Consiliul Local

Nr

89

din

104

la

SOTRILE

Consiliul Local
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Nr

90

din

104

la

STARCHIOJD

Consiliul Local

Nr

91

din

104

la

STEFESTI

Consiliul Local

Nr

92

din

104

la

SURANI

Consiliul Local

Nr

93

din

104

la

TALEA

Consiliul Local

Nr

94

din

104

la

TARGSORU VECHI

Consiliul Local

Nr

95

din

104

la

TATARU

Consiliul Local

Nr

96

din

104

la

TEISANI

Consiliul Local

Nr

97

din

104

la

TELEGA

Consiliul Local

Nr

98

din

104

la

TINOSU

Consiliul Local

Nr

99

din

104

la

TOMSANI

Consiliul Local

Nr

100 din

104

la

VADU SAPAT

Consiliul Local

Nr

101 din

104

la

VALCANESTI

Consiliul Local

Nr

102 din

104

la

VALEA CALUGAREASCA

Consiliul Local

Nr

103 din

104

la

VALEA DOFTANEI

Consiliul Local

Nr

104 din

104

la

VĂRBILAU

Consiliul Local

ASOCIAŢII
1.Judeţul Prahova,
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Prahova – Dl. Cosma Mircea

2.Municipiul Ploieşti,
Prin primar - Dl. Bădescu Iulian
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3.Municipiul Câmpina,
Prin primar – Dl. Tiseanu Horia Laurenţiu

4.Oraşul Azuga,
Prin primar - Dl. Samson Constantin

5.Oraşul Băicoi,
Prin primar - Dl. Stătescu Ciprin Gheorghe

6.Oraşul Breaza,
Prin primar - Dl. Bălăşescu Costin Răzvan

7.Oraşul Boldeşti-Scăieni,
Prin primar - Dl. Bucuroiu Constantin

8.Oraşul Buşteni,
Prin primar - Dl. Savin Emanoil

9.Oraşul Comarnic,
Prin primar - Dl. Botoacă Vasile Dorian

10.Oraşul Plopeni,

16

Prin viceprimar- Dl. Şerban Gheorghe

11.Oraşul Sinaia,
Prin primar - Dl. Oprea Vlad Gheorghe

12.Oraşul Slănic,
Prin primar - Dl. Costea Daneluş

13.Oraşul Urlaţi,
Prin primar - Dl. Machiţescu Marian

14.Oraşul Vălenii de Munte,
Prin primar - Dl. Constantin Florin

15.Comuna Adunaţi,
Prin primar - Dl. Negotei Constantin,

16.Comuna Albeşti Paleologu,
Prin primar - Dl. Popescu Nicolae

17.Comuna Aluniş,
Prin primar - Dl. Bîgiu Iulian Cristian

17

18.Comuna Apostolache,
Prin primar - Dl. Bratu Mihail

19.Comuna Ariceştii Rahtivani,
Prin primar - Dl. Cristea Alexandru

20.Comuna Ariceştii Zeletin,
Prin primar - Dl. Roşu Florin Daniel

21.Comuna Baba Ana,
Prin primar - Dl. Dragu Ion

22.Comuna Balta Doamnei,
Prin primar - Dl. Dascălu Vasile

23.Comuna Bălţeşti,
Prin primar - Dl. Radu Ioan

24.Comuna Băneşti,
Prin primar - Dl. Stoica Gheorghe
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25.Comuna Bărcaneşti,
Prin primar - Dl. Dima Gheorghe

26.Comuna Bătrâni,
Prin primar - Dl. Necula Gheorghe

27.Comuna Berceni,
Prin primar - Dl. Bucur Constantin,

28.Comuna Bertea,
Prin primar - Dl. Petcu Ion

29.Comuna Blejoi,
Prin primar - Dl. Dumitru Adrian

30.Comuna Boldeşti Grădiştea,
Prin primar - Dl. Enescu Niculae Emil

31.Comuna Brazi,
Prin primar - Dl. Radu Leonaş

32.Comuna Brebu,

19

Prin primar - Dl. Ungureanu Gheorghe

33.Comuna Bucov,
Prin primar - Dl. Savu Ion

34.Comuna Călugăreni,
Prin primar - Dl. Cârlan Ileana

35.Comuna Cărbuneşti,
Prin primar - Dl. Stan Petre

36.Comuna Ceptura,
Prin primar - Dl. Pană Gheorghe

37.Comuna Ceraşu,
Prin primar - Dl. Duca Dumitru

38.Comuna Chiojdeanca,
Prin primar - Dl. Baba Iana Gheorghe

39.Comuna Ciorani,
Prin primar - Dl. Voicu Marin

20

40.Comuna Cocorăştii-Mislii,
Prin primar - Dl. Alexandru Daniel

41.Comuna Cocorăştii-Colţ,
Prin primar - Dl. Bârdaş Doru

42.Comuna Colceag,
Prin primar - Dl. Papainog Daniel

43.Comuna Cornu,
Prin primar - Dl. Nanu Cornel

44.Comuna Cosminele,
Prin primar - Dl. Anton Corneliu

45.Comuna Drajna,
Prin primar - Dna. Gonţea Violeta

46.Comuna Drăgăneşti,
Prin primar - Dl. Dumitrache Ion

21

47.Comuna Dumbrava,
Prin primar - Dl. Bunea Nicolae

48.Comuna Dumbrăveşti
Prin primar - Dl. State Valentin

49.Comuna Filipeştii de Pădure,
Prin primar - Dl. Morărescu Costel

50.Comuna Filipeştii de Târg,
Prin primar - Dl. Manole Aurelian

51.Comuna Fântânele,
Prin primar - Dl. Mateiu Dumitru

52.Comuna Floreşti,
Prin primar - Dl. David Eugen Eduard

53.Comuna Fulga,
Prin primar - Dl. Badea Constantin

22

54.Comuna Gherghiţa,
Prin primar - Dl. Ciolacu Constantin,

55.Comuna Gorgota,
Prin primar – Dl. Dumitru Ionuţ Nicolae

56.Comuna Gornet,
Prin primar - Dl. Negoiţescu Nicolae

57.Comuna Gornet Cricov,
Prin primar - Dl. Călin Ion

58.Comuna Gura Vadului,
Prin primar - Dl. Lungu Constantin

59.Comuna Gura Vitioarei,
Prin primar - Dl. Tirifon Gheorghe

60.Comuna Iordăcheanu,
Prin primar – Dl. Poiană Ioan

61.Comuna Izvoarele,

23

Prin primar - D-na. Dinulescu Margareta

62.Comuna Jugureni,
Prin primar - Dl. Mărcoceanu Constantin

63.Comuna Lapoş,
Prin primar - Dl. Ţârlea Dumitru Constantin

64.Comuna Lipăneşti,
Prin primar - Dl. Nica Robert Viorel

65.Comuna Măgurele,
Prin primar - Dl. Diaconu Vasilică

66.Comuna Măgureni,
Prin primar - Dl. Iarca Gheorghe

67.Comuna Măneciu,
Prin primar - Dl. Cordoş Vasile

68.Comuna Măneşti,
Prin primar - Dl. Niţoi Constantin

24

69.Comuna Olari,
Prin primar - Dl. Voinescu Milica

70.Comuna Păcureţi,
Prin primar - Dl. Andreescu Grigore

71.Comuna Păuleşti,
Prin primar – Dl. Drăguşin Ion

72.Comuna Plopu,
Prin primar – Dl. Bălănescu Adrian

73.Comuna Podenii Noi,
Prin primar - Dl. Alionte Mihai

74.Comuna Poiana Câmpina,
Prin primar - Dl. Moldoveanu Ioan Alin

75.Comuna Poienarii Burchii,
Prin primar - Dl. Nedelcu Daniel
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76.Comuna Poseşti,
Prin primar - Dl. Spătărelu Valentin Gheorghe

77.Comuna Predeal Sărari,
Prin primar - Dl. Toader Eugen

78.Comuna Proviţa de Jos,
Prin primar - Dl. Dumitrescu Mihai

79.Comuna Proviţa de Sus,
Prin primar - Dna.Cosmoiu Elena,

80.Comuna Puchenii Mari,
Prin primar – Dl. Constantin Alexandru Sorin

81.Comuna Rîfov,
Prin primar – Dl. Cazanciuc Paul Costin

82.Comuna Salcia,
Prin primar - Dl. Boştină Dan

83.Comuna Sălciile,
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Prin primar - Dl. Stan Nistor

84.Comuna Sângeru,
Prin primar – Dl. Radu Gheorghe

85.Comuna Scorţeni,
Prin primar - Dl. Mihai Neacsu

86.Comuna Secăria,
Prin primar - Dl. Popa Iulian

87.Comuna Starchiojd,
Prin primar - Dl. Gîrbea Ahmed Cornel

88.Comuna Surani,
Prin primar – Dl. Bucur Lucian Gabriel

89.Comuna Şirna,
Prin primar - Dl. Sandu Valerică

90.Comuna Şoimari,
Prin primar - Dl. Dragomir Constantin
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91. Comuna Şotrile,
Prin primar – Dl. Davidescu Daniel Bogdan

92.Comuna Ştefeşti,
Prin primar - Dl. Tăbăraş Vasile

93.Comuna Talea,
Prin primar - Dl. Neagoe Cristian

94.Comuna Tătaru,
Prin primar - Dna. Mareş Iuliana Dorina

95.Comuna Teişani,
Prin primar - Dl. Stanciu Gheorghe

96.Comuna Telega,
Prin primar - Dl. Ilie Gheorghe

97.Comuna Tinosu,
Prin primar - Dl. Andrei Iulian Gabriel
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98.Comuna Tîrgşoru Vechi,
Prin primar - Dl. Drăgan Nicolae

99.Comuna Tomşani,
Prin primar - Dl. Pelin Mihai Florin

100.Comuna Vadu Săpat,
Prin primar - Dl. Zamfirescu Vasile

101.Comuna Valea Călugărească,
Prin primar - Dl. Neacşu Vasilică

102.Comuna Valea Doftanei,
Prin primar - Dl. Manea Ion

103.Comuna Vărbilău,
Prin primar - Dl. Ioniţă Ion

104.Comuna Vîlcăneşti,
Prin primar - Dl. Manole Adrian
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr 5
La HCJ nr............/............

ACT ADITIONAL Nr. 3/......2015
La Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
– Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova
Membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova intruniti in Adunarea Generala din data de ............... 2015, conform Hotaririi
Adunarii Generale nr ____ / _________ convin la modificarea Statutului Asociatiei.
I. Modificarea si completarea Statutului, se face in conformitate cu:
- prevederile OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata cu modificari si
completari prin Legea 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 17 alin.2 lit. i) si art. 21 alin.5 din Statutul Asociatiei.
- prevederile Legii nr. 215/2001 prind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru şi
ale statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la
Hotararea nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si

a statutului-cadru ale

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
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II. Articolele modificate si completate vor avea urmatorul continut:

Capitolul V: Organele Asociatiei

Art. 20.aliniatul 4 se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 20. – (1) Adunarea generală va fi convocată cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori
este necesar, de către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 113 dintre Asociaţi.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice
înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai
reprezentanţilor Asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor
hotărâri conform prevederilor prezentului statut.
(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţie sau, in absenta
acestuia, de persoana desemnata, imputernicita in acest scop.
(5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul
verbal al şedinţei.
(6) Procesul verbal este semnat de preşedinte şi de către secretar. O copie a procesului verbal va fi
transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui Asociat
convocat conform prevederilor alin.2, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la
şedinţă.
(7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se
păstrează la sediul Asociaţiei.

Art. 21. aliniatele (3), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul continut:
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Art. 21. – (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală.
Dreptul de vot nu poate fi transmis.
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi Asociaţi, respectiv Asociaţii care vor
delega/au delegat împreună gestiunea Serviciului lor/activităţilor componente ale Serviciului lor în
baza aceluiaşi Contract de Delegare şi/sau, după caz, Asociaţii beneficiari ai investiţiilor
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor) precum şi Asociaţii deserviţi de bunurile
rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în continuare „Asociaţi Implicaţi”, doar reprezentanţii
acestora au dreptul de a participa şi vota în cadrul adunării generale.
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociatiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) –i) şi k) -m) din prezentul statut se iau în prezenţa a 2/3 din
numarul Asociaţilor şi cu majoritatea voturilor Asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare
cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociatiei se convoacă pentru o dată ulterioară,
care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la
a doua convocare adunarea generală a Asociatiei este valabil întrunită indiferent de numărul de
membri prezenţi, iar hotarârile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.
(4) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
art. 17 alin. (3) lit. b), c), e), g), i) şi j) din prezentul statut se iau în prezenţa tuturor
Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul
Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care însumează cel puţin 2/3 din numărul total al populaţiei tuturor
Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi, fie a cel puţin 2/3 din numărul Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi
care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor Asociaţilor/Asociaţilor
Implicaţi.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată
ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima
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convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de
Asociaţi Implicaţi prezenţi şi va hotărî cu majoritatea Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi.
(5) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale a Aociatiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) şi la art. 17 alin. (3) lit.a), d), f), h), k), l) şi m) din prezentul statut
se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor Asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la
oricare convocare.
(6) In oricare din situaţiile prevăzute la alin.3 – 5 de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale a
Asociatiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit Asociat, nici o
hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări
generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii
administrativ teritoriale, imputernicit in acest scop prin hoatarâre a autoritatii deliberative a unitatii
administrativ teritoriale asociate.

Art. 22. aliniatul (1) se modifica si vor avea urmatorul continut:
Art. 22. –(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17
alin. (2) lit. i), j) si k) şi art. 17 alin. (3) lit.a), d), f), h), k), l) şi m) nu pot fi votate de reprezentanţii
asociaţilor in adunarea generala a Asociatei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor
deliberative ale Asociaţilor sau Asociaţilor Implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice de la data şedinţei. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se
aplică toate prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei
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unităţi administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate
hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.
(3)

Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o

hotărâre a adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
art.17 alin. (3) din prezentul Statut poate iniţia acţiune în justiţie în conformitate cu prevederile
legale.
(4) Adunarea generală poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca
cele prevăzute la art. 21 alin. (3) de mai sus, atribuţia privind aprobarea schimbării sediului
Asociaţiei.

III. Se mandateaza sa desfasoare procedura de autentificare si comunicare la Judecatoria Ploiesti
a modificarilor Statutului Asociatiei, dl. Georgescu Alexandru in calitate de director executiv al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare – Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor –
Prahova, cu domiciliul in Ploiesti, b-dul Republicii nr. 2-4, camerele 827-828, jud Prahova,
identificat prin Carte de identitate seria XX nr. XXXXXX, eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data
de ………….., CNP …………………., fiind mandatat de asociati sa-i reprezinte in fata
notarului public pentru autentificarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei si sa semneze în
mod valabil pentru ei si în numele lor orice act necesar si să garanteze autenticitatea semnăturii
membrilor asociati.
IV. Celelalte clauze ale Statutului Asociatiei raman neschimbate.
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Prezentul act aditional se incheie in 10 exemplare.

Anexa nr. 1 la Actul Aditional nr. 1 /14 aprilie 2011 - Lista cu semnaturile membrilor
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova
face parte integranta din prezentul Act Aditional
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ANEXA 1 la Actul Aditional nr. 1 /14 aprilie 2011
Lista cu semnaturile membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova

1.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Președinte -Cosma Mircea

2.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Primar -Volosevici Andrei Liviu

3.

MUNICIPIUL CÂMPINA
Primar -Tiseanu Horia

4.

ORAȘUL AZUGA
Primar -Purcaru Gh. Adrian

5.

ORAȘUL BĂICOI
Primar -Statescu Ciprian Gheorghe
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6.

ORAȘUL BOLDEȘTI SCĂIENI
Primar -Bucuroiu Constantin

7.

ORAȘUL BREAZA
Primar -Ferastraeru Ion Nicolae

8.

ORAȘUL BUȘTENI
Primar- Savin Emanoil

9.

ORAȘUL COMARNIC
Primar-Botoaca Dorian Vasile

10.

ORAȘUL PLOPENI
Primar –Niță Dragoș
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11.

ORAȘUL SINAIA
Primar - Oprea Vlad Gheorghe

12.

ORAȘUL SLĂNIC
Primar - Costea Daneluș

13.

ORAȘUL URLAȚI
Primar – Măchițescu Marian

14.

ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
Primar- Nițu Mircea

15.

COMUNA ADUNAȚI
Primar - Negotei Octavian
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16.

COMUNA ALBEȘTI PALEOLOGU
Primar – Popescu Nicolae

17.

COMUNA ALUNIȘ
Primar - Bîgiu Iulian Cristian

18.

COMUNA APOSTOLACHE
Primar - Bratu Mihail

19.

COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
Primar - Cristea Alexandru

20.

COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
Primar – Roșu Florin Daniel
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21.

COMUNA BABA ANA
Primar – Bulete Nicolai

22.

COMUNA BALTA DOAMNEI
Primar - Dascălu Vasile

23.

COMUNA BĂLȚEȘTI
Primar – Ioan Radu

24.

COMUNA BĂNEȘTI
Primar - Ion-Costache Petre

25.

COMUNA BĂRCĂNEȘTI
Primar – Dima Gheorghe
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26.

COMUNA BĂTRÂNI
Primar - Necula Gheorghe

27.

COMUNA BERTEA
Primar - Petcu Ion

28.

COMUNA BERCENI
Primar - Bucur Constantin

29.

COMUNA BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA
Primar - Dima Gheorghe

30.

COMUNA BLEJOI
Primar – Dumitru Adrian

31.

COMUNA BRAZI
Primar - Radu Ilie
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32.

COMUNA BREBU
Primar – Comăniță Dumitru

33.

COMUNA BUCOV
Primar - Savu Ion

34.

COMUNA CĂLUGĂRENI
Primar - Cârlan lleana

35.

COMUNA CĂRBUNEȘTI
Primar - Stan Petre

36.

COMUNA CEPTURA
Primar - Pană Gheorghe

37.

COMUNA CERAȘU
Primar - Duca Dumitru
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38.

COMUNA CHIOJDEANCA
Primar – Cristea Ion Vasile

39.

COMUNA CIORANI
Primar - Voicu Marin

40.

COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
Primar – Bardaș Doru

41.

COMUNA COCORĂȘTII MISLII
Primar - Alexandru Daniel

42.

COMUNA COLCEAG
Primar - Papainog Gabriel

43.

COMUNA CORNU
Primar - Nanu Cornel
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44.

COMUNA COSMINELE
Primar - Micu Dumitru

45.

COMUNA DRAJNA
Primar - Gavrilă Mihai

46.

COMUNA DRĂGĂNEȘTI
Primar - Dumitrache Ion

47.

COMUNA DUMBRAVA
Primar - Bunea Nicolae

48.

COMUNA DUMBRĂVEȘTI
Primar - State Valentin

15/27

A

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR
PRAHOVA
PLOIESTI BD. REPUBLICII NR. 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM 610-611
CUI 26119626
CONT RO92BTRLRONCRT0258910401, BANCA TRANSILVANIA PLOIESTI
TELEFON 0244.514.545 INTERIOR 216,217; FAX 0344.802.415
EMAIL ADIDESEURIPH@GMAIL.COM

49.

COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
Primar - Morărescu Costel

50.

COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
Primar - Manole Aurelian

51.

COMUNA FÂNTÂNELE
Primar - Mateiu Dumitru

52.

COMUNA FLOREȘTI
Primar - David Eugen Eduard

53.

COMUNA FULGA
Primar – Badea Constantin
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54.

COMUNA GHERGHIȚA
Primar - Ciolacu Constantin

55.

COMUNA GORGOTA
Primar - Ioniță Veronica

56.

COMUNA GORNET
Primar - Petrescu Ion

57.

COMUNA GORNET CRICOV
Primar - Nițu Gheorghe

58.

COMUNA GURA VADULUI
Primar - Lungu Constantin
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59.

COMUNA GURA VITIOAREI
Primar - Tirifon Gheorghe

60.

COMUNA IORDĂCHEANU
Primar – Safta Constantin

61.

COMUNA IZVOARELE
Primar – Dinulescu Margareta

62.

COMUNA JUGURENI
Primar – Marcoceanu Constantin

63.

COMUNA LAPOȘ
Primar – Ivan Zoica
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64.

COMUNA LIPĂNEȘTI
Primar – Nica Robert

65.

COMUNA MĂGURELE
Primar - Apostolescu Constantin Ion

66.

COMUNA MĂGURENI
Primar – Iarca Gheorghe

67.

COMUNA MĂNECIU
Primar – Lupu Ștefan

68.

COMUNA MĂNEȘTI
Primar – Grigore Nicolae

19/27

A

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR
PRAHOVA
PLOIESTI BD. REPUBLICII NR. 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM 610-611
CUI 26119626
CONT RO92BTRLRONCRT0258910401, BANCA TRANSILVANIA PLOIESTI
TELEFON 0244.514.545 INTERIOR 216,217; FAX 0344.802.415
EMAIL ADIDESEURIPH@GMAIL.COM

69.

COMUNA OLARI
Primar - Voinescu Milică

70.

COMUNA PĂCUREȚI
Primar - Andreescu Grigore

71.

COMUNA PĂULEȘTI
Primar – Drăgușin Ion

72.

COMUNA PLOPU
Primar - Predoiu Gheorghe

73.

COMUNA PODENII NOI
Primar - Mărgărit Cătălin
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74.

COMUNA POIENARII BURCHII
Primar - Nedelcu Daniel

75.

COMUNA POIANA CÂMPINA
Primar - Duță Aurel

76.

COMUNA POSEȘTI
Primar - Grigore Emilian

77.

COMUNA PREDEAL SĂRARI
Primar – Coman Dumitru

78.

COMUNA PROVIȚA DE JOS
Primar - Dumitrescu Mihai
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79.

COMUNA PROVIȚA DE SUS
Primar – Cosmoiu Elena

80.

COMUNA PUCHENII MARI
Primar – Negoi Constantin

81.

COMUNA RÎFOV
Primar – Chivu Mircea

82.

COMUNA SALCIA
Primar – Boștină Dan

83.

COMUNA SĂLCIILE
Primar – Stan Nistor
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84.

COMUNA SCORȚENI
Primar – Toma Drăgan

85.

COMUNA SECĂRIA
Primar - Popa Iulian

86.

COMUNA SÎNGERU
Primar – Băjinaru Constantin

87.

COMUNA STARCHIOJD
Primar - Gîrbea Ahmed – Cornel

88.

COMUNA SURANI
Primar – Cornea Marcela
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89.

COMUNA ȘIRNA
Primar - Zaharia Marian

90.

COMUNA ȘOIMARI
Primar - Dragomir Constantin

91.

COMUNA ȘOTRILE
Primar – Davidescu Daniel –Bogdan

92.

COMUNA ȘTEFEȘTI
Primar - Tăbăraș Vasile

93.

COMUNA TALEA
Primar – Vasile Adrian
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94.

COMUNA TĂTARU
Primar – Dobroțeanu Elena

95.

COMUNA TEIȘANI
Primar – Stanciu Gheorghe

96.

COMUNA TELEGA
Primar – Ilie Gheorghe

97.

COMUNA TÎRGȘORUL VECHI
Primar – Drăgan Nicolae

98.

COMUNA TINOSU
Primar – Andrei Iulian

25/27

A

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR
PRAHOVA
PLOIESTI BD. REPUBLICII NR. 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM 610-611
CUI 26119626
CONT RO92BTRLRONCRT0258910401, BANCA TRANSILVANIA PLOIESTI
TELEFON 0244.514.545 INTERIOR 216,217; FAX 0344.802.415
EMAIL ADIDESEURIPH@GMAIL.COM

99.

COMUNA TOMȘANI
Primar – Potocea Ilie

100.

COMUNA VADU SĂPAT
Primar – Zamfirescu Vasile

101.

COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ
Primar – Neacșu Vasilică

102.

COMUNA VALEA DOFTANEI
Primar - Mosor Gheorghe

103.

COMUNA VĂRBILĂU
Primar – Ioniță Ion
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104.

COMUNA VÎLCĂNEȘTI
Primar – Manole Adrian
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