
ROMÂNIA         
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
26240/17.12.2020 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini și Modelul de contract 
de Servicii în vederea delegării gestiunii activității de administrare a depozitului de 

deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID Prahova 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 28363/17.12.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova,
domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 28365/17.12.2021 al Direcţiei Proiecte cu
Finanţare Externă și al Direcţiei Servicii și Achiziții Publice privind avizarea Studiului de
Oportunitate, Caietului de Sarcini și Modelul de contract de Servicii în vederea delegării
gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în
cadrul SMID Prahova;

- Adresa 5272/22.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova”

- Nota de fundamentare nr.5601/16.12.2021 întocmit de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” privind inițierea
unui proiect de Hotărâre privind avizarea documentelor în vederea delegării gestiunii
activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul
SMID Prahova

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova”
Prevederile  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată

cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.a), lit. c) și lit. d) și alin. (5), lit. m), art.175, 

art.182, precum și ale art 196 alin (1) lit a) 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 avizează Studiul de Oportunitate conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre;  

Art.2. Se avizează Caietului de Sarcini conform Anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta Hotărâre;  

Art.3. Se avizează Modelul de contract conform Anexei nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta Hotărâre; 

Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina  Adi Bîgiu 
Ploieşti, 23 decembrie 2021 
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REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de Hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini și 
Modelul de contract de Servicii în vederea delegării gestiunii activității de administrare a 

depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID Prahova  
 

 
 
          Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” presupune 
extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban, cât și în mediul rural a unui sistem 
modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și 
europeană. Obiectivul general al Proiectului SMID a fost crearea unui sistem durabil de management 
al deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Prahova prin îmbunătățirea 
serviciului de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în 
conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene. 
 
Consiliul Județean Prahova este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean. În ceea ce privește competența Consiliului Județean Prahova 
cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea Sistemului de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Prahova, aceasta este reglementată prin prevederile art. 7 din Legea nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, fiind posibilă, urmare a deținerii instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate prin 
implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” 
finanțat prin POS MEDIU. 
 
       În scopul implementării proiectului „ Managementul deșeurilor în județul Prahova” prin  HCJ nr. 
6 din 30.01.2009 s-a aprobat  asocierea județului Prahova cu unitățile administrativ-teritoriale de pe 
raza județului Prahova, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”. 
Prin HCJ Prahova nr. 44 din 29 aprilie 2020 se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare 
a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019”, care 
reglementează faptul că toți operatorii serviciului de salubrizare inclusiv administrarea depozitelor 
deșeurilor municipale, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată 
gestiunea Serviciului de "salubrizare în localitățile Județului Prahova”, se vor conforma prevederilor 
Regulamentului.  
În județul Prahova s-au închis toate depozitele neconforme. În funcțiune sunt 2 depozite conforme în 
localitățile Boldești–Scăieni și Vălenii de Munte. Operatorul depozitului conform Boldești–Scăieni 
este SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL, în baza 
Licenței nr. 3860/20.09.2016 emisă de ANRSC. Depozitul conform s-a realizat în baza unui Protocol 
încheiat între UAT Boldești–Scăieni, UAT Ploiești, Consiliul Județean Prahova și SC IRIDEX 
GROUP S.R.L. Filiala Prahova (devenită de SC VEOLIA și apoi de S.C. VITALIA SERVICII 
PENTRU MEDIU – TRATATREA DEȘEURILOR S.R.L.).  
        Din prisma prevederilor legislative în vigoare la data semnării, s-a acordat operatorului privat  
SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor SRL delegarea de gestionare a activității de 
exploatare a Depozitului de deșeuri Boldești Scăeni prin actul aditional nr. 3 din 31.08.2012 la 
Protocolul din data de 14.11.2000 încheiat între Orașul Boldești-Scăeni, Județul Prahova, Municipiul 
Ploiești si SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor SRL. 



        Prin adresa ANRSC către ADI Prahova cu nr 903171/29.03.2021 se specifică faptul că ANRSC 
nu va mai proceda la acordarea licenței către societatea Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea 
Deșeurilor SRL, administrator al depozitului de deșeuri Boldești-Scăeni în lipsa unui contract de 
delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deseuri, încheiat cu ADI Parteneriatul 
pentru Managementul Deseurilor. 
„Studiu de oportunitate privind decizia de delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului 
de deseuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Prahova” are drept scop să justifice necesitatea şi oportunitatea delegarii gestiunii serviciului 
de utilitate publică de depozitare a deșeurilor. 
Entitatea contractantă este UAT Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova- autoritate a 
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor 
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean si 
toate UAT – urile de la nivelul judetului Prahova membre ale ADI Deseuri Prahova. 
Obligația entității contractante de a elabora un studiu de oportunitate prin care să se demonstreze 
necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea serviciului este 
prevăzută în art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările și completările ulteriore . 
 
Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre privind 
avizarea următoarele documente în vederea delegării gestiunii activității de administrare a depozitului 
de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID Prahova: a.Studiul de Oportunitate prevăzut în 
anexa 1; b.Caietul de Sarcini, prevăzut in anexa 2; c. Modelul de contract de Delegare a seviciului 
prevăzut în anexa 3.  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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RAPORT 
 

 privind avizarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini și Modelul de contract de 
Servicii în vederea delegării gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri 

municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID Prahova  
 
 
 
     În județul Prahova s-au închis toate depozitele neconforme. În funcțiune sunt 2 depozite conforme 
în localitățile Boldești–Scăieni și Vălenii de Munte. Operatorul depozitului conform Boldești–Scăieni 
este SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL, în baza 
Licenței nr. 3860/20.09.2016 emisă de ANRSC. Depozitul conform s-a realizat în baza unui Protocol 
încheiat între UAT Boldești–Scăieni, UAT Ploiești, Consiliul Județean Prahova și SC IRIDEX 
GROUP S.R.L. Filiala Prahova (devenită de SC VEOLIA și apoi de S.C. VITALIA SERVICII 
PENTRU MEDIU – TRATATREA DEȘEURILOR S.R.L.).  
Prin adresa ANRSC către ADI Prahova cu nr 903171/29.03.2021 se specifică faptul că ANRSC nu va 
mai proceda la acordarea licenței către societatea Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deșeurilor 
SRL, administrator al depozitului de deșeuri Boldești-Scăeni în lipsa unui contract de delegare a 
gestiunii activității de administrare a depozitelor de deseuri, încheiat cu ADI Parteneriatul pentru 
Managementul Deseurilor. 
   În ceea ce privește competența Consiliului Județean Prahova cu privire la înființarea, organizarea, 
gestionarea și coordonarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova, 
aceasta este reglementată prin prevederile art. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind posibilă, urmare a deținerii 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate prin implementarea Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” finanțat prin POS MEDIU. 
Obligația entității contractante de a elabora un studiu de oportunitate prin care să se demonstreze 
necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea serviciului este 
prevăzută în art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările și completările ulteriore . 
      Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 
menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind avizarea Studiului de 
Oportunitate, Caietului de Sarcini și Modelul de contract de Servicii în vederea delegării gestiunii 
activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID 
Prahova. 
 
 
 
 
DIRECŢIA PROIECTE CU                                     DIRECŢIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
FINANȚARE EXTERNĂ                                                  
                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV, 
 p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                     Mihaela Irina IAMANDI  
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