
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special președintelui Consiliului Județean Prahova, 

dl. Bogdan-Andrei Toader, în vederea exercitării atribuțiilor cu privire la stabilirea unei 

politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a proiectului - aprobarea Planului anual de 

evoluție a tarifelor- actualizat, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova 
 
 

Având în vedere: 
 

 Expunerea de motive a doamnei vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila 

Sfîrloagă, şi Raportul Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă nr.26767/22.11.2018, prin care 

se propune acordarea unui mandat special președintelui Consiliului Județean Prahova, dl. 

Bogdan-Andrei Toader, în vederea exercitării atribuțiilor cu privire la stabilirea unei politici 

tarifare coerente la nivelul întregii arii a proiectului - aprobarea Planului anual de evoluție a 

tarifelor- actualizat, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova; 

 Prevederile  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”; 

 Prevederile art.17 alin.(3), lit. d) și art.22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor - Prahova; 

 Adresa  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  Managementul 

Deșeurilor – Prahova” nr.1830/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu 

nr.25286/07.11.2018; 

 Prevederile art. 32 alin. (1), lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 8 alin. (1), din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d, art.91 alin. (5) lit.a) pct.13,  art. 97 alin. (1),  precum şi art. 

115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se acordă mandat special președintelui Consiliului Județean Prahova, dl. Bogdan- 

Andrei Toader, în vederea exercitării atribuțiilor cu privire la stabilirea unei politici tarifare 

coerente la nivelul  întregii  arii  a  proiectului,  pentru  aprobarea  Planului  anual  de evoluție a 

tarifelor – actualizat, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova. 
 

Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 28 noiembrie 2018 

Nr. 168 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

președintelui Consiliului Județean Prahova, dl. Bogdan-Andrei Toader, în vederea exercitării 

atribuțiilor cu privire la stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a 

proiectului - aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor- actualizat,  

în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor – Prahova  

 

 

Consiliul Judeţean Prahova a implementat, în perioada 18.02.2013-30.06.2016, prin 

Programul 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 în județul Prahova” (SMID), cod SMIS 39601 - Contract de finanţare nr. 

139638/18.02.2013. 

Pentru implementarea proiectului a fost creat cadrul instituțional necesar, prin constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – 

Prahova”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6/30.01.2009, a fost aprobată asocierea judeţului 

Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – 

Prahova” funcționează în conformitate cu Actul constitutiv, Documentul de poziție și Statutul 

Asociației.  

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova, 

Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuții de stabilire a unei politici tarifare coerente la 

nivelul întregii arii a proiectului. ( art. 17 alin (3) pct. d) ). 

Prin „Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de 

management integrat al deşeurilor în județul Prahova”, pentru eficientizarea colectării și operării 

infrastructurii create prin SMID, s-au stabilit, la nivelul județului, 7 zone de colectare și transport. 

În conformitate cu acest Document, art. 14 alin (3), „Dacă există un tarif unic pentru colectarea, 

transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ, atunci ADI va aproba acest tarif în 

numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre pe teritoriul cărora se aplică acest tarif.”  

În conformitate cu art.22 alin (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – 

Prahova”, pentru exercitarea atribuțiilor legate de stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul 

întregii arii a proiectului, reprezentantul Consiliului Județean Prahova, poate vota în cadrul Adunării 

Generale a ADI, doar pe baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova. 

Pentru exercitarea atribuțiilor cu privire la stabilirea unei politici tarifare coerente, va fi 

supusă aprobării Consiliului Judeţean Prahova emiterea unei hotărâri pentru acordarea unui mandat 

special președintelui Consiliului Județean Prahova, dl. Bogdan-Andrei Toader, în vederea aprobării 

Planului anual de evoluție a tarifelor- actualizat. 

 

Propun Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ludmila Sfîrloagă 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 

Nr.26767/VII/A/22.11.2018 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

președintelui Consiliului Județean Prahova, dl. Bogdan-Andrei Toader, în vederea 

exercitării atribuțiilor cu privire la stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul 

întregii arii a proiectului - aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor- actualizat,  

în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor – Prahova  

 

 

Consiliul Judeţean Prahova a implementat, în perioada 18.02.2013-30.06.2016, prin 

Programul 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 în județul Prahova” (SMID), cod SMIS 39601 - Contract de finanţare nr. 

139638/18.02.2013. 

Aplicația de finanțare a proiectului, a inclus un Plan Anual de Evoluţie a Tarifelor - Anexa 

nr. I.4. Acesta a rezultat din Analiza Cost-Beneficiu componentă a Studiului de Fezabilitate - rev. 

10. 

Pentru implementarea proiectului a fost creat cadrul instituțional necesar, prin constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – 

Prahova”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6/30.01.2009, a fost aprobată asocierea 

judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – 

Prahova” funcționează în conformitate cu Actul constitutiv, Statutul Asociației și Documentul de 

poziție.  

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova, 

Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuții de stabilire a unei politici tarifare coerente 

la nivelul întregii arii a proiectului. (art. 17 alin (3) pct. d) ). 

Prin „Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de 

management integrat al deşeurilor în județul Prahova”, pentru eficientizarea colectării și operării 

infrastructurii create prin SMID, s-au stabilit, la nivelul județului, 7 zone de colectare și transport. 

În conformitate cu acest Document, art. 14 alin (3), „Dacă există un tarif unic pentru colectarea, 

transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ, atunci ADI va aproba acest tarif în 

numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre pe teritoriul cărora se aplică acest 

tarif.”  

La această dată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor - Prahova a semnat trei dintre cele 4 contracte pentru delegarea 

serviciilor de colectare, transport și transfer a deșeurilor, respectiv pentru zona 1 Bușteni, pentru 

zona 2 Boldești - Scăeni + zona 6 Valea Doftanei și pentru zona 7 Câmpina. La procedura pentru 

atribuirea contractului aferent zonelor 3 Drăgănești + 4 Urlați + 5 Vălenii de Munte a fost 

finalizată evaluarea ofertelor, în perioada următoare se pregătește semnarea contractului de 

delegare. 

În procesul de monitorizare a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare, încheiate cu operatorii desemnați câștigători în zonele 1, 2+6 și 7, au fost întâmpinate 

dificultăți rezultate din diferențele privind numărul populației, deoarece la elaborarea Studiului de 



Fezabilitate- rev. 10 aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în județul 

Prahova”, au fost utilizate date și informații determinate la Recensământul din anul 2002.  

Aceste neconcordanțe au determinat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”, să solicite (prin adresa nr.1592/05.09.2017 

înregistrată la CJ Prahova cu nr.17807/05.09.2017), actualizarea Planului tarifar.  

Toți operatorii, atât cei desemnați câștigători, cât și cel care va fi desemnat pentru zona 

3+4+5, sunt/vor fi afectați de aceleași probleme generate de irealismul datelor referitoare la 

numărul efectiv al populației pentru care vor presta serviciul de salubrizare, fapt care ar putea 

duce inclusiv la pierderea licenței de operare eliberată de ANRSC (la art. 14, din HG nr.745/2007 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, se precizează: „A.N.R.S.C. nu 

acordă licenţe dacă solicitantul se află în una din următoarele situaţii:    …    e) înregistrează 

pierderi din activitatea de exploatare pentru serviciul/activitatea pentru care solicită licenţa.”). 

  

În conformitate cu Ghidul ACB pentru sectorul deșeuri, pentru a se putea continua 

implementarea și operarea investițiilor se recomandă actualizarea planului anual de evoluție a 

tarifelor, conform condiționalităților de suportabilitate.  

Tarifele incluse în planul anual de evoluție a tarifelor - actualizat sunt calculate respectând 

principiul de suportabilitate, de 1,8% din venitul mediu lunar al decilei 1. Acestea s-au calculat 

ținând cont de prețul pe tonă pentru consumator, indicele de generare a deșeurilor în mediul urban 

și rural, indicele de ajustare urban/rural acceptat și aprobat în cadrul proiectului. Planul anual de 

evoluție a tarifelor - actualizat este prezentat alăturat. 

 

În conformitate cu Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova, art.22 

alin (1), pentru exercitarea atribuțiilor legate de stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul 

întregii arii a proiectului, reprezentantul Consiliului Județean Prahova, poate vota în cadrul 

Adunării Generale a ADI, doar pe baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – 

Prahova” a transmis adresa nr.1830/05.11.2018 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu 

nr.25286/07.11.2018, prin care solicită acordarea unui mandat special d-lui președinte al 

Consiliului Județean Prahova, în vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Adunării Generale 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – 

Prahova pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor - actualizat. 

  

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 

prezentate mai sus, propunem aprobarea acordării unui mandat special președintelui Consiliului 

Județean Prahova, dl. Bogdan-Andrei Toader, în vederea exercitării atribuțiilor cu privire la 

stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a proiectului respective pentru 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor - actualizat pentru serviciul de salubrizare, în 

cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor – Prahova.  

 

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

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin NICOLAE 
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