
ROMÂNIA           
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în 

administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 
din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  

 
       Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr. 15373/05.07.2022, prezentat de domnul Iulian 
Dumitrescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 15374/ 
05.07.2022 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind aprobarea Planului de 
investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru 
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare; 

 Prevederile art. 8 alin. (1)  și art. 28 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile art. 44 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51 /2006, privind  serviciile 
comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 5 lit. d) și art.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
198/2005, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor prezentate în Secțiunea 3 a 
Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova; 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) și alin. (2), 
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 aprobă Planul de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în 
administrare/concesiune  pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 
județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, conform Anexei, 
care face parte din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 CONTRASEMNEAZĂ: 

              SECRETAR GENERAL, 
              Hermina - Adi Bîgiu 

 
        Ploieşti, 26 iulie 2022  
 
        Nr. 179 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.   15373 /VIII/D/05.07.2022  

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor 

date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 
județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  

 
 
 

Consiliul Judeţean Prahova, în calitate de beneficiar al proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene , Contractul de Finanţare nr. 137 din data de 
26.10.2017, SMIS 2014+112630, în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare. 
       Prin adresa nr. 22/708/SWO/27.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
2298/27.01.2022 (atașată), SC SOLID WASTE OPERATION SRL solicită în calitate de operator din 
cadrul contractului de servicii nr. 10306/19/003/SWO /15.05.2019 ,,Delegarea gestiunii prin 
concesiune a activității de operare a Stației de Sortare a Deșeurilor Boldești- Scăeni și a Stației de 
Tratare Mecano - Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești, Județul Prahova” achiziționarea în 
regim de urgență a unor echipamente pentru optimizarea și creșterea producției . Pentru modernizarea 
și actualizarea facilităților de producție la realitatea de lucru din teren ținând cont de modificările 
legislative survenite ulterior datei semnării contractului, necesitatea urgentă de respectare a țintelor 
de deviere de la eliminare prin depozitare a unor cantități tot mai mari deșeuri generate în aria de 
delegare, necesitatea îndeplinirii cu celeritate a indicatorilor de performanță cuprinși în cadrul Legii 
211/2011 privind deșeurile, realitățile zilnice de preluare a întregii cantități de deșeuri generate în aria 
delegată în spetă de tip amestec și cu obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor prezentate în 
Secțiunea 3 a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova, operatorul de 
salubritate SC Solid Waste Operation SRL a înaintat un plan de investiții pe termen scurt, mediu și 
lung cu obiectivul principal de deviere pe cât posibil de la depozitare cu peste 20% deviere după 
aceste investiții. Pentru planul de investiții pe termen scurt se propun achiziționarea următoarele 
echipamente: 
    1.Tocator primar (1 buc) - pentru evitarea depozitarii și mărirea capacității și productivității 
tocatoarelor actuale (de la 36 to/h la 60-80 to/h) prin procesarea unui volum mai mare și mai complex 
de deșeuri existent în STMB în momentul actual.  
  2.Separator cu aer (1 buc) – procesare deșeuri municipale prin separarea deșeurilor ușoare de plastic 
și hârtie 
  3.Toba ciur rotativ Ø80 + Ø140 (1 buc) , fracția între 80mm și 140mm este cuprinsă din materiale 
reciclabile, recuperate din deșeul menajer, astfel se va evita depozitarea unei cantități de circa 20-
25% deșeuri menajere.   
     Pentru achiziționarea acestor echipamente s-a efectuat de către SC RED SQUARE 
MANAGEMENT SRL și recepționat de către CJ Prahova prin adresa 9087/14.04.2022, studiul de 
analiză a fluxului tehnologic din punct de vedere al integrării echipamentelor în fluxul de producție 
actual, al caracteristicilor tehnice și de funcționare. 

   În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene, Consiliul Județean Prahova a constituit și a alimentat acest fond cu 
sumele rezultate din plata redevențelor încasate prin concesionarea bunurilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. 

Suma din contul Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, la această dată, este în valoare 
de 8.650.453,01 lei.  

Conform planului de investiții propus de SC SOLID WASTE OPERATION SRL (atașat) , 
pentru achiziționarea echipamentelor necesare pentru optimizarea și creșterea producției s-a estimat 
valoarea de 8.150.000 lei. 

 



 
 
 
 
 
 
Conform Ordonanței de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, 

alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Consiliul Județean Prahova a constituit și a alimentat 
acest fond cu redevențele încasate prin concesionarea bunurilor aferente proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”. 

În conformitate cu art. 5 al Ordonanței de Urgență nr. 198/2005, cu modificările și completările 
ulterioare: ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de 
priorităţi pentru:   

............... 
 lit. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în 
conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 
specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 

 
Pentru anul 2023 propun utilizarea din Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a sumei 

prevăzute în Planul de investiții din anexă. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 15374 /VIII/D/05.07.2022 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor 

date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 
județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  

 
Prin adresa nr. 22/708/SWO/27.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
2298/27.01.2022 (atașată), SC SOLID WASTE OPERATION SRL solicită în calitate de operator din 
cadrul contractului de servicii nr. 10306/19/003/SWO /15.05.2019 ,,Delegarea gestiunii prin 
concesiune a activității de operare a Stației de Sortare a Deșeurilor Boldești- Scăeni și a Stației de 
Tratare Mecano - Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești, Județul Prahova” pentru 
optimizarea și creșterea producției  achiziționarea în regim de urgență a unor echipamente.  
Pentru modernizarea și actualizarea facilităților de producție la realitatea de lucru din teren ținând 
cont de modificările legislative survenite ulterior datei semnării contractului, necesitatea urgentă de 
respectare a țintelor de deviere de la eliminare prin depozitare a unor cantități tot mai mari deșeuri 
generate în aria de delegare, necesitatea îndeplinirii cu celeritate a indicatorilor de performanță 
cuprinși în cadrul Legii 211/2011 privind deșeurile și realitățile zilnice de preluare a întregii cantități 
de deșeuri generate în aria delegată în spetă de tip amestec operatorul de salubritate SC Solid Waste 
Operation SRL a înaintat un plan de investiții pe termen scurt, mediu și lung cu obiectivul principal 
de deviere pe cât posibil de la depozitare cu peste 20% deviere după aceste investiții.  Acest plan de 
investiții s-a realizat în cooncordanță și cu obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor 
prezentate în Secțiunea 3 a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova.  
Pentru planul de investiții pe termen scurt se propun achiziționarea următoarele echipamente: 
  1.Tocator primar (1 buc) - pentru evitarea depozitarii și mărirea capacității și productivității 
tocatoarelor actuale (de la 36 to/h la 60-80 to/h) prin procesarea unui volum mai mare și mai complex 
de deșeuri existent în STMB în momentul actual.  
  2.Separator cu aer (1 buc) – procesare deșeuri municipale prin separarea deșeurilor ușoare de plastic 
și hârtie 
  3.Toba ciur rotativ Ø80 + Ø140 (1 buc) , fracția între 80mm și 140mm este cuprinsă din materiale 
reciclabile, recuperate din deșeul menajer, astfel se va evita depozitarea unei cantități de circa 20-
25% deșeu menajer.  
  Pentru achiziționarea acestor echipamente s-a efectuat de către SC RED SQUARE 
MANAGEMENT SRL și recepționat de către CJ Prahova prin adresa 9087/14.04.2022, studiul de 
analiză a fluxului tehnologic din punct de vedere al integrării echipamentelor în fluxul de producție 
actual, al caracteristicilor tehnice și de funcționare. 
   În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene, Consiliul Județean Prahova a constituit și a alimentat acest fond cu 
sumele rezultate din plata redevențelor încasate prin concesionarea bunurilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. 
Suma din contul Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, la această dată, este în valoare de 
8.650.453,01 lei.  

Conform planului de investiții propus de SC SOLID WASTE OPERATION SRL (atașat) , 
pentru achiziționarea echipamentelor pentru optimizarea și creșterea producției s-a estimat valoarea 
de 8.150.000 lei. 

Pentru anul 2023 se propune achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea și actualizarea 
facilităților de producție din cadrul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul 
Prahova conform planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, 
înlocuire și dezvoltare. Aceste echipamente vor fi achiziționate de către Consiliul Județean Prahova, 
vor fi predate în concesiune către operatorul SC SOLID WASTE OPERATION SRL pe bază de 
documente justificative și în conformitate cu prevederile contractuale.  



În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 cu modificările și 
completările ulterioare, prevede, la art.5: ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul 
IID în următoarea ordine de priorităţi pentru:...................... 

lit. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 
inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în 
conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 
specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. 

Totodată, aceeași OUG 198/22.12.2005 prevede, la art.10 că : ,,Operatorul/unitatea 
administrativ-teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de 
investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează din Fondul IID 
pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu 
operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aproba Planul de Investiţii aferent activelor 
date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pentru anul următor până la data de 
31 decembrie. ” 

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul 
de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare . 
 
  
 
 

p. DIRECTOR EXECUTIV 
                                                          


