
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul 
actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor Prahova” 
 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 3107/04.02.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, precum şi Raportul comun nr. 
3108/04.02.2021 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Servicii și 
Achiziții Publice privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor Prahova”; 
 - Adresa 686/03.02.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”; 
 - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”; 
 - Prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 
101/2006, 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 acordă un mandat special Domnului Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova”. 
 Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

    
        CONTRASEMNEAZĂ: 

                       SECRETAR GENERAL, 
                          Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 10 februarie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 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 serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 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  
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 6/2009 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”. 
             Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a fost actualizat la data de 
18.11.2020. Pentru că deciziile luate în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociaților au o 
importanță deosebită în organizarea, gestionarea și coordonarea Sistemului de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Prahova, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor Prahova” propune actualizarea Statutului Asociației. 
             Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 
privind  acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. 

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

VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU TUDONE 
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RAPORT 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” 

 
 
            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 serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 
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  
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 6/2009 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”, al cărei statut 
a fost actualizat la data de 18.11.2020. 

În cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociaților s-a propus modificarea art.21 și art.22 
din Statutul Asociației, astfel ținind cont de propunerile primite din partea unor UAT-uri membre, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” 
propune actualizarea Statutului Asociației. 
            Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 
menționate mai sus, avizăm favorabil acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. 
 

  
 
       DIRECŢIA PROIECTE                                                            DIRECȚIA SERVICII ȘI  
    CU FINANȚARE EXTERNĂ                                                        ACHIZIȚII PUBLICE 
 
     p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                                                     Iamandi Mihaela  
  
 


