
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de servicii 

nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 “Delegarea prin concesiune a activității de colectare, 

transport și transfer a Deșeurilor Municipale în Zona 1 – Bușteni” 
 

 
 

Având în vedere: 

 
 Referatul de aprobare nr. 27292/04.12.2019, prezentat de doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 27293/04.12.2019 al Direcţiei 

Proiecte cu Finanţare Externă privind aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de 

servicii nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 “Delegarea prin concesiune a activității de colectare, 

transport și transfer a Deșeurilor Municipale în Zona 1 – Bușteni”; 

 Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor – Prahova” nr. 1762/14.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu 

numărul 25559/15.11.2019, completată cu adresa nr. 1797/22.11.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Prahova cu numărul 26236/22.11.2019; 

  Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6/30.01.2009 privind aprobarea Asocierii judeţului Prahova 

cu unităţile administrativ- teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deşeurilor – 

Prahova”; 

  Statutul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  Managementul 

Deşeurilor - Prahova”; 

  Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 159/28.09.2010 pentru aprobarea Documentului de Poziţie 

privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Prahova”; 

  Prevederile   Ordonanței   de  Urgență  a  Guvernului   nr.   74/2018   pentru   modificarea  și 

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

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

a   Guvernului   nr.   196/2005   privind   Fondul   pentru   mediu,   aprobată   prin   includerea 

modificărilor și completările aduse de Legea 31/2019; 

 Prevederile art. 8 alin. (3) lit. k), art. 10 alin. (5) și art. 43 alin. (5) din Legea  serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Prevederile art. 2 alin. (5), art. 6 alin. (1) lit. l) și art. 26 alin. (5) din legea nr. 101/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

  În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) și lit (d.) și art.182, 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 acordă mandat special reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deşeurilor – 

Prahova”, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Prahova, aprobarea de tarife distincte 



pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori (casnici și non-casnici) din 

zona 1- Bușteni a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, conform Anexei care face 

parte integrantă 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. 160 



 

ROMÂNIA          ANEXĂ  

JUDEŢUL PRAHOVA      La HOTĂRÂREA Nr.___ 

CONSILIUL JUDEŢEAN        Din_______ 

 

 

TARIFE DISTINCTE 
 

 

pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori (casnici și non-casnici) 

din zona 1- Bușteni a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

 

ANUL  

Total tarif 

colectare și 

transport deșeuri 

municipale 

pentru 

Utilizatorii 

Casnici, mediu 

urban  

 

 

 

 

lei/locuitor/lună, 

fără TVA 

Din care:  

Tarif colectare 

și transport 

deșeuri 

municipale 

pentru 

Utilizatorii 

Non-Casnici, 

mediu urban 

 

  

 

 

lei/tonă, fără 

TVA 

 

Tarif colectare 

separată și 

transport separat 

al deșeurilor 

municipale 

reciclabile 

colectate pe 

fracții pentru 

Utilizatorii Non- 

Casnici, mediu 

urban  

 

lei/tonă, fără 

TVA 

Tarif colectare și 

transport deșeuri 

municipale 

reziduale pentru 

Utilizatorii 

Casnici, mediu 

urban  

 

 

 

 

 

lei/locuitor/lună, 

fără TVA mediu urban: 9,24 lei/locuitor/lună, fără TVA 

Tarif colectare 

separată și 

transport separat 

al deșeurilor 

municipale 

reciclabile 

colectate pe 

fracții pentru 

Utilizatorii 

Casnici, mediu 

urban   

 

lei/locuitor/lună, 

fără TVA pe fracții pentru Utilizatorii Casnici, mediu urban: 1,99 lei/locuitor/lună, fără TVA 

2019 11,23 9,24 1,99 299,77 985,22 

2020 12,55 10,49 2,06 337,48 1018,15 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Nr. 27292 /04.12.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de 

servicii nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 “Delegarea prin concesiune a activității de 

colectare, transport și transfer a Deșeurilor Municipale în Zona 1 – Bușteni”  
 

  

 Pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Prahova” (SMID- Județul Prahova), prin finanțare din fonduri europene nerambursabile, a fost 

înfiinţată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor–Prahova”, ca o cerinţă instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru 

Programul Operațional Sectorial  Mediu 2007- 2013. Asociația este formată din Consiliul 

Județean Prahova și 103 unități administrativ- teritoriale din județ (cu excepția orașului Mizil), în 

baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6/30.01.2009 privind aprobarea Asocierii judeţului 

Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul 

deşeurilor – Prahova”. 

Consiliul Judeţean Prahova este membru al asociației și semnatar al: ”Documentului de 

poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în județul Prahova”, adoptat de părțile asociate în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova”, al Actului Constitutiv 

şi al Statutului, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 70/ 

26.06.2009.  

Activitatea de salubrizare (colectare, transport, transfer și tratare a deșeurilor) în județul 

Prahova a fost delegată, după finalizarea tuturor investițiilor din proiectul „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, către operatorii selectați prin proceduri de 

achiziții publice, în conformitate cu Documentul de Poziție, procedurile de concesiune a 

serviciilor de delegare a activităților de gestiune a deșeurilor în cadrul proiectului ”Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” derulându-se în perioada 2016-2019. 

 Datorită modificării legislației în domeniul deșeurilor, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a solicitat operatorilor 

delegați pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri municipale, prezentarea 

documentelor pentru fundamentarea modificării tarifelor, în scopul instituirii de tarife distincte 

pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori. 

 Operatorul delegat pentru zona 1 a SMID Județul Prahova, SC COMPREST SA Brașov, a 

transmis solicitarea de modificare a tarifelor conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/ 

2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor în scopul instituirii de tarife 

distincte pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori (casnici și non-

casnici), solicitare însoțită de Fișele de fundamentare a tarifelor și de Memoriu Justificativ. 

 Modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de salubrizare se propune de operatori şi se 

aprobă prin Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”. 

 În vederea votării, în numele și pe seama Județului Prahova aprobarea de tarife distincte 

pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori (casnici și non-casnici) din 

zona 1- Bușteni a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, aprobării, în cadrul Adunării 

Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor - Prahova”, este necesară mandatarea domnului președinte al Consiliului Județean 

Prahova, Bogdan-Andrei Toader, în calitatea acestuia de reprezentant al Județului Prahova.   



  

 

 Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de servicii nr. 2219/COM/E/510/ 

17.11.2016 “Delegarea prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a Deșeurilor 

Municipale în Zona 1 – Bușteni”. 

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

hotărâre.  

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

LUDMILA SFÎRLOAGĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

Nr. 27293/04.12.2019  

 

R A P O R T 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de 

servicii nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 “Delegarea prin concesiune a activității de 

colectare, transport și transfer a Deșeurilor Municipale în Zona 1 – Bușteni”  
  

 Pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Prahova” (SMID- Județul Prahova), prin finanțare din fonduri europene nerambursabile, a fost 

înfiinţată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor–Prahova”, ca o cerinţă instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru 

Programul Operațional Sectorial  Mediu 2007- 2013. Asociația este formată din Consiliul 

Județean Prahova și 103 unități administrativ- teritoriale din județ (cu excepția orașului Mizil), în 

baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6/30.01.2009 privind aprobarea Asocierii judeţului 

Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul 

deşeurilor – Prahova”. 

În conformitate cu „Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Prahova”, adoptat de părțile asociate în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–

Prahova”, pentru eficientizarea colectării și operării infrastructurii create prin SMID, s-au stabilit, 

la nivelul județului, 7 zone de colectare și transport, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova a derulat proceduri de achiziție publică 

pentru delegarea serviciilor de colectare, transport și transfer a deșeurilor prin patru contracte, 

astfel:  

 un contract pentru zona 1 Bușteni;   

 un contract pentru zona 2 Boldești- Scăeni + zona 6 Valea Doftanei; 

 un contract pentru zona 3 Drăgănești+ zona 4 Urlați+ zona 5 Vălenii de Munte; 

 un contract pentru zona 7 Câmpina. 

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

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–

Prahova” având calitatea de Delegatar în toate cele patru contracte atribuite. 

 

Modificările legislative privind gestiunea deșeurilor, prin intrarea în vigoare a prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guverului nr. 74/2018, aprobată prin introducerea modificărilor și 

completărilor prin Legea nr. 31/2019, au vizat următoarele acte normative:  

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje, 

 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată, prevede la art. 17 : 

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

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

dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:  

 a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 

sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul 

unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei 

luate; 

…… c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi  f) din Legea serviciului de 



salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare (respectiv 

principiile: c) responsabilitatea faţă de cetăţeni și f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi 

cantitatea serviciului prestat), tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de 

salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 

deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 

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

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

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

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

în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 

 g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 

gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

numai  pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 

indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

 h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 

gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia 

circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 

 i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru 

economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care 

depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.” 

  Pentru a pune în aplicare prevederile legale menționate mai sus, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” a făcut demersurile 

necesare, în urma cărora, pentru zona 1 a SMID Județul Prahova, operatorul delegat SC 

COMPREST SA Brașov a transmis solicitarea de modificare a tarifelor în scopul instituirii de 

tarife distincte pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de utilizatori (casnici și 

non-casnici), solicitare însoțită de Fișele de fundamentare a tarifelor- întocmite conform 

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor- și de Memoriul Justificativ. 

Având în vedere faptul că în Contractul de servicii nr. 2219/COM/ E/510/17.11.2016 

“Delegarea prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a Deșeurilor Municipale 

în Zona 1 – Bușteni”, Consiliul Județean Prahova este parte semnatară, având, împreună cu:  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - 

Prahova”, Primăria Orașului Azuga, Primăria Orașului Bușteni și Primăria Orașului Sinaia, 

calitatea de Delegatar, prin adresa numărul 1762/14.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean 

Prahova cu numărul 25559/15.11.2019 (atașată), completată cu adresa numărul 1797/22.11.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu numărul 26236/22.11.2019 (atașată), Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a transmis 

documentele primite de la operatorul SC COMPREST SA Brașov care conțin: proiectul de Act 

Adițional la Contractul de servicii nr. 2219/COM/ E/510/17.11.2016, cererea de modificare a 

tarifelor precum și solicitarea de mandatare domnului Bogdan-Andrei Toader, președinte al 

Consiliului Județean Prahova, în calitatea de reprezentant al Județului Prahova, să exercite votul 

în sensul aprobării acestui document în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova”.   

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova” prevede următoarele:  

 art. 5, alin (2)  

Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, Asociații mandatează 

Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu: 

c) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a 

contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la 

serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor- cadru, a caietelor de sarcini- cadru și a 



contractelor- cadru de furnizare/ prestare ori a a altor reglementări- cadru elaborate și aprobate 

de autoritățile de reglementare competente. 

 art. 17, alin.(3) 

 Atribuțiile adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de 

Asociați, conform art. 5, alin. (2), sunt: 

 g) să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor și 

responsabilităților asumate de operatori pin contractele de delegare a gestiunii cu privere la: 

respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a 

tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a 

gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996 republicată, exploatarea eficientă şi în 

condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului 

public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea 

protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor; 

 Lege nr. 51/ 2006 republicată a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevede, la art. 8, 

alin. (3), litera k): 

    (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi 

publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

…    k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile 

legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente; 
 

și la art. 10, alin. (5): 

(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul 

asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la 

art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-

d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la 

art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. 

(5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 
 

 În vederea votării, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, în numele și pe seama Județului 

Prahova, a aprobării de tarife distincte pentru deșeurile colectate separat/în amestec, pe tipuri de 

utilizatori (casnici și non-casnici) din zona 1- Bușteni a Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor, este necesară acordarea unui mandat special domnului președinte al Consiliului 

Județean Prahova, Bogdan-Andrei Toader, în calitatea acestuia de reprezentant al Județului 

Prahova.     

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

respectă prevederile legale în vigoare şi propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri pentru derularea Contractului de servicii nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 

“Delegarea prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a Deșeurilor Municipale 

în Zona 1 – Bușteni”.   

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere și aprobare. 
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