
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de sortare a deșeurilor 

reciclabile în județul Prahova în cadrul Stației de Sortare Boldești Scăeni 
 
Având în vedere: 

− Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, președinte al Consiliului 
Județean Prahova, Raportul nr. 17895 / 06.09.2017 al Direcției Proiecte cu Finanțare 
Externă și Raportul nr.18187 / 11.09.2017 elaborat de Direcția Economică, prin care se 
propune aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de sortare a deșeurilor 
reciclabile în județul Prahova în cadrul Stației de Sortare Boldești Scăeni; 

− art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− art.8 alin.(3) lit.(k) şi art.43 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− art.9, alin (1) lit.(g); art.20 alin (2) lit.d) şi art.26 alin.(7) din Legea nr.101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

− art.3, alin (3) şi art.8 alin (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 emis de Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice; 

− Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2017 privind eliminarea taxei 
încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale 
prin depozitare; 

−  Adresa nr.94B/16.08.2017 transmisă de operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L. Brăila, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 14566/17.08.2017 prin care se solicită 
modificarea tarifului perceput pentru activitatea de sortare a deşeurilor la Stația de 
Sortare Boldeşti-Scăieni; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 3 lit. (f) și art. 97 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 modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2017, a tarifului aplicat 
pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile în județul Prahova în cadrul Stației de 
Sortare Boldești Scăeni, în conformitate cu fișa de fundamentare prezentată în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. Tariful de operare la sortare este de 13,17 lei/to fără 
TVA (15,80 lei/to cu TVA). 

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

persoanelor interesate. 
 
 

PREȘEDINTE 
BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
p. SECRETAR 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea 
de sortare a deșeurilor reciclabile în județul Prahova în cadrul Stației de Sortare Boldești 

Scăeni 
 

Consiliul Judeţean Prahova a implementat 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”, proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în 
județul Prahova”, cod SMIS 39601 - Contract de finanţare nr. 139638/18.02.2013. 

În cadrul acestui proiect a fost realizat obiectivul de investiții Stația de Sortare Boldești 
Scăeni. 

În conformitate cu Documentul de Poziție, aprobat la nivelul județului Prahova de către 
toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”, inclusiv Consiliul Județean Prahova, 
anexă și parte integrantă a contractului de finanțare, s-a stabilit ca exploatarea Stației de sortare 
Boldești Scăeni să se realizeze printr-un contract de servicii, pe o perioadă de tranziție de 
scurtă durată (maxim 3 ani), încheiat în urma unei proceduri de achiziție publică de concesiune, 
având ca autoritate contractantă Consiliul Județean Prahova.  

Astfel, la data de 2 septembrie 2016, a fost semnat contractul de servicii având ca obiect 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare Boldești-
Scăeni, județul Prahova” (nr.16589/3193/02.09.2016) cu operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L. 
Brăila. Ordinul de începere a contractului de servicii, după finalizarea perioadei de mobilizare, 
a fost dat la data de 16.11.2016. 

În fișa de fundamentare a prețului contractului, document al ofertei financiare, pentru 
anul 2016, operatorul a estimat categoriile de cheltuieli determinând tariful de sortare la 0,04 
lei/to cu TVA. Pentru anul 2017, luând în calcul  taxă de 80 lei/to (în conformitate cu OUG. nr. 
31/2013), precum și tariful la depozitare perceput la Depozitul Boldești Scăeni, administrat de 
către S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea Deşeurilor S.R.L. de 59,92 lei/to, operatorul a 
estimat un tarif de sortare de 36,73 lei/to cu TVA. Ulterior prin Actul Adițional nr.3 / 
11.04.2017 la contractul de delegare prin concesiune nr.16589/3193/02.09.2016 s-a aprobat un 
tarif de sortare de 15,24 lei fără TVA (18,13 lei/to cu TVA). 

Având în vedere eliminarea taxei privind fondul de mediu, conform OUG 48/30.06.2017 
și creșterea salariului minim brut pe economie conform HG nr.1/2017, din Fișa de 
fundamentare elaborată de SC Brai-Cata SRL s-a determinat un nou tarif de prestare a 
serviciului de 13,17 lei fără TVA (15,80 lei/to cu TVA). Acest nou tarif solicitat este justificat 
având la bază noile elemente de cost și totodată, noul tarif este unul rezonabil  pentru 
beneficiarii serviciului și inferior celui prevăzut inițial, în documentațiile de atribuire pentru 
procedurile de achiziție publică pentru contractele de colectare, transfer și transport a 
deșeurilor, care vor fi demarate de către ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor, 
respectiv 16,513 lei/to. 
           Față de cele expuse mai sus și tinând cont de obligația contractuală a delegatarului - 
Consiliul Județean Prahova - de a aproba modificarea/ajustarea tarifului, a fost elaborat 
prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare. 
 
 
 

PREȘEDINTE  
BOGDAN-ANDREI TOADER 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 17895 / VII /D/ 06.09.2017 
 
 
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea 
de sortare a deșeurilor reciclabile în județul Prahova în cadrul Stației de Sortare Boldești 

Scăeni 
 

 
 
 

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”, Consiliul 
Judeţean Prahova a implementat proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
(SMID) în județul Prahova”, cod SMIS 39601 - Contract de finanţare nr. 139638/18.02.2013. 

În cadrul acestui proiect a fost realizat obiectivul de investiții Stația de Sortare Boldești 
Scăeni. 

Prin Documentul de Poziție, aprobat la nivelul județului Prahova de către toate unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru managementul deșeurilor în județul Prahova”, inclusiv Consiliul Județean Prahova, 
anexă și parte integrantă a contractului de finanțare, s-a stabilit ca flux temporar ca exploatarea 
Stației de Sortare Boldești Scăeni să se realizeze printr-un contract de servicii, încheiat în urma 
unei proceduri de achiziție publică de concesiune, având ca autoritate contractantă Consiliul 
Județean Prahova.  

La data de 2 septembrie 2016, a fost semnat contractul de servicii având ca obiect 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare Boldești-
Scăeni, județul Prahova” (nr.16589/3193/02.09.2016) cu operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L. 
Brăila. Ordinul de începere a contractului de servicii, a fost dat începând cu data de 
16.11.2016, după finalizarea perioadei de mobilizare. Pentru acest contract, în conformitate cu 
Documentul de Poziție, art. 12 alin. (5), Consiliul Județean Prahova, în calitatea sa de 
beneficiar al investiției, încasează trimestrial, de la operatorul Stației de Sortare Boldești 
Scăeni,o redevență în vederea constituirii Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID). 

In temeiul dispozițiilor art.6 lit.d) si art.34 din Contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de operare a Stației de Sortare Boldești-Scăeni, raportat la art.15 din 
Ordinul ANRSC109/2007, prin eliminarea taxei privind fondul de mediu, conform OUG 
48/30.06.2017, precum și ținând cont de creșterea salariului minim brut pe economie, pentru 
modificarea si completarea OUG 196/2005, operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L. Brăila a 
formulat cererea nr. 94 B/16.08.2017 de modificare a Tarifului prevăzut de dispozițiile art.10 
alin.1 din Contract , modificat prin Actul Adițional nr.3 / 11.04.2017 la contractul de servicii 
nr.16589/3193/02.09.2016.Astfel tariful de 15,24 lei fără TVA (18,13 lei/to cu TVA) se 
modifică și devine  13,17 lei fără TVA (15,80 lei/to cu TVA). 

Noul tarif solicitat este justificat și de necesitatea menținerii echilibrului contractual  și 
asigură pentru beneficiarii serviciului un tarif rezonabil, inferior prețului ofertat pentru anul 
2017 .  

În conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.16589/3193/02.09.2016, având 
ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare 
Boldești-Scăeni, județul Prahova, Capitolul IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI, art.10 – 
TARIFUL, alin (4), Consiliul Județean Prahova, în calitatea sa de Delegatar, aprobă 



modificarea şi ajustarea tarifului. Tariful aprobat trebuie să conducă la atingerea următoarelor 
obiective: asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă 
stabiliţi prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin Contract, 
realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului 
şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi precum și asigurarea 
funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei 
mediului.  

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea noului tarif de 13,17 lei/to fără 
TVA, respectiv 15,80 lei/to cu TVA perceput de către operatorul Stației de Sortare 
Boldești Scăeni.  

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Executiv, 
Marius-Constantin NICOLAE 

 







ROMANIA                                                                                          Anexa la HCJ nr. ……… 
JUDETUL PRAHOVA                                                                      din data de ……………… 
CONSILIUL JUDETEAN                                                                  

FIȘĂ DE FUDAMENTARE TARIF UNIC STAȚIE DE SORTARE BOLDEȘTI-SCĂENI  
ANUL 2017 

 
Nr. 
crt. Specificatie Costuri totale 

anuale (lei/an) 
1 Costuri materiale, din care: 1.286.877,35 

1.1 Carburanti / combustibili si lubrifianti 212.800,50 
1.2 Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii) 472.455,07 

1.3 Întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spatiului de stocare temporară/ piese de 
schimb, utilaje 199.463,89 

1.4 Intretinerea utilajelor si autovehiculelor 23.005,00 
1.5 Materii prime și materiale consumabile 140.720,70 
1.6 Consumuri de apa 5.223,93 
1.7 Echipament de lucru și protecția muncii 3.779,36 
1.8 Reparații 6.453,00 
1.9 Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport 0,00 
1.10 Cheltuieli cu protecția mediului 0,00 
1.11 Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO) 23.910,90 
1.12 Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu) 0,00 
1.13 Redeventa (Cuantumul redeventei  minime obligatorii este de 199.065 lei/an) 199.065,00 

2 Costuri cu personalul, din  care: 2.127.556,46 
2.1 Salarii 1.934.142,24 
2.2 Alte cheltuieli cu personalul 0,00 
2.3 Instruirea personalului 193.414,22 
3 Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări 109.777,88 
4 Costuri cu închirierea utilajelor 0,00 
5 Costuri cu asigurarea riscului profesional 4.400,00 
6 Cheltuieli cu eliminarea refuzului de sortare 1.308.740,68 

7 Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase 
menajere, cu exceptia celor cu regim special si a deseurilor voluminoase 36,00 

8 Alte costuri 19.528,14 
A COSTURI DE EXPLOATARE (1 + 2 + … + 8) 4.856.916,52 
B COSTURI FINANCIARE  247.658,00 
I COSTURI TOTALE (A + B) 5.104.574,52 
II Profit 510.457,45 
III Cota de dezvoltare 0,00 
IV TOTAL CHELTUIELI (I + II + III) 5.615.031,97 
V VENITURI OBTINUTE DIN RECICLABILE 4.941.034,00 
VI DIFERENTA INTRE CHELTUIELI SI VENITURI (IV - V) 673.997,97 
VII Cantitate totala de deseuri reciclabile (to) 51.175,00 
VIII TARIF (VI / VII) fara TVA  (lei/to) 13,17 
IX TVA 2,63 
X TARIF CU TVA   (lei/to) 15,80 
XI VALOARE TOTALA A CONTRACTULUI  1.148.750,81 

 


	În conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.16589/3193/02.09.2016, având ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare Boldești-Scăeni, județul Prahova, Capitolul IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI...

