
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor date în 

administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 

din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare 
 

 

Având în vedere : 

 Referatul de aprobare nr. 27082/03.12.2019, prezentat de domnul Bogdan-Andrei 

Toader,    preşedinte    al    Consiliului    Judeţean    Prahova    şi    Raportul    nr. 

27092/03.12.2019 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind aprobarea 

Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune 

pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din 
Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare; 

 Prevederile art. 5 lit. d) și  art.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

198/22.12.2005, privind 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 44 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51 /08.03.2006, privind  serviciile 

comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 90 alin. (3) și art.173 alin. (5) lit. m) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului   nr.   57/2019,   privind   Codul   administrativ,   cu   modificările   și 

completările ulterioare; 

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

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

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2020 aferent activelor date în 

administrare/concesiune  pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 

județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, conform Anexei, 

care face parte din prezenta hotărâre. 

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

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN - ANDREI TOADER 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

HERMINA - ADI BÎGIU 
 

 

 
Ploieşti, 16 decembrie 2019 

Nr. 159 



ROMÂNIA         ANEXĂ  

JUDEŢUL PRAHOVA       La HOTĂRÂREA nr.____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN       Din_________ 
 

 

 

Planul de investiții pe anul 2020, aferent activelor date în administrare/concesiune                  

pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Prahova                                   

care se finanțează din Fondul IID 

 

Temeiul legal: 

 Strategia Națională privind atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor 

municipale 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobat prin H.G.nr. 942/2017 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 

Necesitatea și oportunitatea: 

o Investițiile de completare și investițiile noi în domeniul deșeurilor sunt urgente 

deoarece din totalul deșeurilor municipale generate anual în România cca. 95% sunt 

transportate la depozite de deșeuri; 

o ponderea cantităților de deșeuri municipale reciclabile colectate separat raportat la 

cantitatea totală de deșeuri municipale colectate este de doar 3% și trebuie să ajungă 

la un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 

totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind 

din deşeurile menajere, pâna la 31 decembrie 2020; 

o necesitatea folosirii capacităților tehnologice de sortare/procesare/valorificare a 

deșeurilor pentru a face posibilă realizarea obiectivelor anuale de reducere a 

cantităților de deșeuri încredințate spre eliminare finală (depozitare); 

o pe raza municipiului Ploiești se generează cantități mari de deșeuri iar platformele de 

colectare selectivă sunt insuficiente si multe dintre cele sunt deteriorate. 

       Detaliere : 

       Containerele de 1100 l standard de colectare a deșeurilor reciclabile au fost achiziționate în 

cadrul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova și puse la 

dispoziția operatorului de colectare prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”. Pentru 

protejarea suplimentară a acestor containere este necesară amplasarea lor în module de 

protecție. Ansamblul de module supraterane destinate colectării selective a deșeurilor 

reciclabile sunt seturi cu 3 module alipite, fixate intre ele cu suruburi. Dimensiunile de 

gabarit ale setului de 3 module supraterane vor fi  Setul de cele 3 module supraterane se vor 

monta pe platforma betonată existentă deja în locațiile unde sunt amplasate containerele de 

1100 l standard de colectare a deșeurilor reciclabile. Ansamblul va permite posibilitatatea de 

a suplimenta sau elimina module în funcție de necesitate. 

       Propunere : 

      Achiziționare 100 buc. ansamblu module destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile 

amplasate pe raza Municipiului Ploiești, inclusiv transport și montaj 

 Cost total investiție  : 1.500.000 lei inclusiv TVA. 

        

 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire investiție Valoare estimată   

lei, inclusiv TVA 

1 Achiziționare 100 buc. ansamblu module destinate colectării 

selective a deșeurilor reciclabile amplasate pe raza Municipiului 

Ploiești, inclusiv transport și montaj  

1.500.000 

              TOTAL 1.500.000 



 

 

 

Propunere Plan de investiții pe anul 2020, aferent activelor date în administrare/concesiune  

pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Prahova  care se 

finanțează din Fondul IID 

 

 

Temeiul legal: 

 Strategia Națională privind atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor 

municipale 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobat prin H.G.nr.942/2017 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/2005 

Necesitatea și oportunitatea: 

o Investițiile de completare și investițiile noi în domeniul deșeurilor sunt urgente 

deoarece din totalul deșeurilor municipale generate anual în România cca.95% sunt 

transportate la depozite de deșeuri 

o ponderea cantităților de deșeuri municipale reciclabile colectate separat raportat la 

cantitatea totală de deșeuri municipale colectate este de doar 3% și trebuie să ajungă 

la un nivel minim de 50% pâna la 31 decembrie 2020 

o necesitatea folosirii capacităților tehnologice de sortare/procesare/valorificare a 

deșeurilor pentru a face posibilă realizarea obiectivelor anuale de reducere a 

cantităților de deșeuri încredințate spre eliminare finală (depozitare) 

o pe raza municipiului Ploiești se generează cantități mari de deșeuri iar platformele de 

colectare selectivă sunt insuficiente si multe dintre cele sunt deteriorate 

       Detaliere : 

       Containerele de 1100 l standard de colectare a deșeurilor reciclabile au fost achiziționate în 

cadrul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova și puse la 

dispoziția operatorului de colectare prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”. Pentru 

protejarea suplimentară a acestor containere este necesară amplasarea lor în module de 

protecție. Ansamblul de module supraterane destinate colectării selective  a deșeurilor 

reciclabile sunt seturi cu 3 module alipite, fixate intre ele cu suruburi. Setul de cele 3 module 

supraterane  se vor monta pe platforma betonată existentă deja în locațiile unde sunt 

amplasate containerele de 1100 l standard de colectare a deșeurilor reciclabile. Ansamblul 

va permite posibilitatatea de a suplimenta sau elimina module în funcție de necesitate. 

       Propunere : 

      Achiziționare module destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile amplasate pe raza 

Municipiului Ploiești, inclusiv transport și montaj 

 Cost total investiție  : 1.500.000 lei inclusiv TVA. 

        

 

 

                ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DIRECȚIA   

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”                                                          

DIRECTOR EXECUTIV, 

POPA VIRGIL 

Nr.crt. Denumire investiție Valoare estimată   

lei, inclusiv TVA 

1 Achiziționare module destinate colectării selective a 

deșeurilor reciclabile amplasate pe raza Municipiului Ploiești, 

inclusiv transport și montaj  

1.500.000 

              TOTAL 1.500.000 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Nr. 27082/03.12.2019 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor 

date în administrare/concesiune  pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 

județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare 

 

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

Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice, Contractul de Finanţare nr. 139638 din data de 18 februarie 2013, SMIS-CSNR 39601, în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Mediu”.  

Ca urmare a adresei nr. 22834/13.11.2019 a Primăriei Municipiului Ploiești, înregistrată la  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova” 

cu nr. 1751/13.11.2019, prin care se comunică faptul că o parte dintre containerele destinate 

colectării selective a deșeurilor reciclabile din Municipiul Ploiești au fost distruse și vandalizate iar 

platformele de colectare selectivă sunt insuficiente, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova”, prin adresa nr. 1777/19.11.2019, 

înregistrată la CJ Prahova cu nr. 25876/19.11.2019, solicită inițierea procedurilor de achiziție a unui 

număr de 400 de bucăti de platforme modulare supraterane destinate colectării selective  a deșeurilor 

reciclabile cu 3 module care vor fi amplasate pe raza Municipiului Ploiești. Containerele destinate 

colectării selective a deșeurilor reciclabile au fost achiziționate prin Contractul de Finanţare nr. 

139638/18.02.2013, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 2. 

Având în vedere calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

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

participării la asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a acesteia.  

Conform Ordonanței de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 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, Consiliul Județean Prahova a constituit și a alimentat 

acest fond cu redevențele încasate prin concesionarea bunurilor aferente proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”. 

În conformitate cu art. 5 al Ordonanței de Urgență nr. 198/2005, cu modificările și completările 

ulterioare: ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de 

priorităţi pentru:   

............... 

 lit. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 

Pentru anul 2020 propun utilizarea din Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a sumei 

prevăzute în Planul de investiții din anexă. 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

Nr. 27092 /VIII/D/ 03.12.2019  

 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor 

date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 

județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  

 

 

Prin adresa nr.1777/19.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr.25876/19.11.2019 

(atașată), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–

Prahova” solicită necesară inițierea procedurilor de achiziție a 400 de module de colectare selectivă 

ca urmare a faptului că o parte din containerele destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile 

de pe raza Municipiului Ploiești au fost distruse și vandalizate iar platformele de colectare selectivă 

sunt insuficiente. Containerele destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile au fost 

achiziționate prin Contractul de Finanţare nr. 139638 în data de 18 februarie 2013, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 2. 

 În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 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, Consiliul Județean Prahova a constituit și a alimentat acest fond cu 

sumele rezultate din plata redevențelor încasate prin concesionarea bunurilor aferente proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. 

       Pentru zona 2-6 din SMID , din care face parte și Municipiului Ploiești, suma din contul 

Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, la această dată, este în valoare de 2.992.077,69 lei.  

Conform documentației de achiziții populația estimată aferentă  zonei 2-6 din SMID  este de 

465.872 locuitori, din care Municipiul Ploiești 230.000 de locuitori. În aceste condiții valoarea care 

se poate aloca este de aproximativ 1.476.930,68 lei. 

În urma efectuării unui studiul de piață, pentru investiția solicitată, conform planului de 

investiții propus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor–Prahova” (atașat) , s-a constatat că în valoarea de 1.500.000 lei se încadrează 100 bucăți 

de ansamblu module (set de cate 3 module de protecție) supraterane pentru containere destinate 

colectării selective a deșeurilor reciclabile. 

Pentru anul 2020 se propune achiziționarea 100 bucăți de ansamblu module (set de cate 3 

module de protecție) supraterane pentru containere destinate colectării selective a deșeurilor 

reciclabile care vor fi amplasate în Municipiului Ploiești conform planului de investiții pe anul 2020 

aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare. Aceste module vor 

fi achiziționate de către Consiliul Județean Prahova, vor fi predate către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova”, care le va preda 

operatorului de colectare aferent zonei 2-6 din SMID pe bază de documente justificative și în 

conformitate cu prevederile contractuale. În aceste module se vor amplasa containerele de 1100 litri 

destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile 

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, prevede, la art.5: ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul 

IID în următoarea ordine de priorităţi pentru:...................... 

lit. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 

Totodată, aceeași OUG 198/22.12.2005 prevede, la art.10 că : ,,Operatorul/unitatea 

administrativ-teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de 



investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează din Fondul IID 

pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu 

operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aproba Planul de Investiţii aferent activelor 

date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pentru anul următor până la data de 

31 decembrie. ” 

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

prevederile OUG 198/22.12.2005 cu modificările și completările ulterioare, de a aproba Planul de 

investiții pe anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                         Marius Constantin Nicolae 
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