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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifului de sortare a deşeurilor reciclabile în Depozitul 

Ecologic din Vălenii de Munte 

 

 

Având în vedere: 

    - Expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, 

Raportul nr. 19050/21.09.2017 al Direcţiei Servicii şi Achiziţii Publice şi Raportul nr. 

19178/22.09.2017 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea tarifului de 

sortare a deşeurilor reciclabile, în depozitul ecologic din Vălenii de Munte; 

    - Prevederile Planului de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008 – 2038 

privind managementul integrat al deşeurilor în judeţul Prahova - revizuit; 

    - Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de 

exploatare  a Depozitului ecologic de deşeuri menajere şi a staţiei de brichetare deşeuri 

lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/2006; 

    - Prevederile art. 8 alin. (3) lit. (k) şi ale art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Prevederile 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; 

    - Prevederile 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 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007; 

     - Adresa Companiei de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A., 

înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu numărul 18100/08.09.2017 prin care se 

solicită aprobarea  tarifului de sortare a deşeurilor reciclabile, în depozitul ecologic din 

Vălenii de Munte; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. d şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 Se aprobă tariful aplicat pentru activitatea de sortare a deşeurilor reciclabile în 

judeţul Prahova în cadrul depozitului ecologic din Vălenii de Munte, în conformitate cu 



fişa de fundamentare prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. Tariful de operare la sortare este de 16,50 lei/tonă fără TVA (19,64 lei/tonă cu 

TVA). 

 

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

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

             

 

 

 

          

             CONTRASEMNEAZĂ:                            

                     SECRETAR,    

            HERMINA ADI BÎGIU                                                                                                                                                                                                                                                            
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  tarifului de sortare a deşeurilor reciclabile, în Depozitul 

Ecologic din Vălenii de Munte 

 

 

 

 La nivelul judeţului Prahova, se află în curs de implementare proiectul „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, prin intermediul Programului 

Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013. 

 Pentru a fi îndeplinite condiţiile de eligibilitate, s-a impus crearea cadrului 

instituţional pentru implementarea proiectului, părţile asociindu-se, în anul 2009, în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor-Prahova” în scopul 

realizării proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Prahova”. 

 Rampa ecologică de la Boldeşti-Scăeni împreună cu cea de la Vălenii de Munte 

vor asigura depozitarea deşeurilor rezultate în urma proceselor de tratare şi sortare. Cele 

două rampe ecologice sunt prevăzute în proiectul „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Prahova” şi sunt luate în considerare în stabilirea fluxurilor 

deşeurilor în întreg judeţul. 

 Precizăm că depozitul ecologic Vălenii de Munte a fost realizat şi finanţat din 

fonduri nerambursabile şi co-finanţat de Consiliul Judeţean Prahova prin Programul  

PHARE 2000. 

 Conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţii de 

exploatare  a „Depozitului ecologic de deşeuri menajere şi a staţiei de brichetare deşeuri 

lemnoase Vălenii de Munte” încheiat cu Consiliul Judeţean Prahova şi  Primăria oraşului 

Vălenii de Munte, Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A. s-

a obligat să exploateze respectivul obiectiv pe toată perioada de funcţionare a acestuia. 

 De asemenea, stabilirea tarifului de sortare a deşeurilor reciclabile se va putea 

face numai în conformitate cu Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, şi a Ordinului nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

          Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

activităţii de exploatare  a „Depozitului ecologic de deşeuri menajere şi a staţiei de 

brichetare deşeuri lemnoase Vălenii de Munte” şi competenţele ce revin autorităţilor 



publice locale potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun 

spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia  Servicii şi Achiziţii Publice              

Nr. 19050/21.09.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  tarifului de sortare a deşeurilor reciclabile, în Depozitul 

Ecologic din Vălenii de Munte 

 

 

 Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte în 

calitate de concedenţi şi Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova 

S.A. în calitate de concesionar au încheiat în data de 22 septembrie 2006 Contractul de 

delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de exploatare a „Depozitului ecologic 

de deşeuri menajere şi a staţiei de brichetare deşeuri lemnoase Vălenii de Munte”. 

 Bianual, concesionarul poate supune aprobării concedenţilor modificarea tarifelor 

însoţite de fişele de fundamentare, în conformitate cu prevederile art. 21 din Contract, 

iar concedenţii au obligaţia să aprobe aceste tarife prin hotarâri de consiliu, conform art. 

17, pct. 2. 

 Prin adresa nr. 18100/08.09.2017, Compania de Servicii Publice şi Energii 

Regenerabile Prahova S.A. solicită aprobarea tarifului pentru sortare deşeuri reciclabile, 

în Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte. Această solicitare este fundamentată pentru 

încurajarea fluxurilor de deşeuri reciclabile în acord cu SMID Prahova. 

 La întocmirea fişei de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru sortare 

deşeuri reciclabile, în Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte, au fost luate în calcul o 

serie de date privind cheltuielile materiale si de personal, 59,56% cheltuieli materiale; 

37,37% cheltuieli cu forţa de muncă; 2,28% cheltuieli cu licenţe, eliminare refuz de ciur; 

0,48% alte cheltuieli. 

 Avand in vedere respectarea prevederilor contractului de concesiune si a 

legislatiei in vigoare propunem spre aprobare tariful pentru sortare deşeuri reciclabile, în 

Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte dupa cum urmeaza: 

- 16,50 lei/tonă fără TVA (19,64 lei/tonă cu TVA).  

      Anexăm, în copie, documentaţiile prezentate de Compania de Servicii Publice şi 

Energii Regenerabile Prahova S.A.: memoriul tehnico-economic şi fişa de fundamentare 

pentru aprobarea tarifului pentru sortare deşeuri reciclabile, în Depozitul Ecologic din 

Vălenii de Munte. 

 

 

Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice 

Director Executiv, 

Ion Iordăchescu 
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