
 
ROMÂNIA                       
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri 

menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte  
nr. 14893/5796/2006 

 
 

Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 24332/21.10.2022, prezentat de președintele 
Consiliului Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, privind aprobarea modificării 
Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare a 
Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase 
Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006; 
 - Raportul comun nr. 24333/21.10.2022 al Direcției Servicii și Achiziții Publice, 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, Direcției Economice și Direcției 
Patrimoniu, privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a 
Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006; 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2006 privind asocierea 
Consiliului Judeţean Prahova cu Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte în vederea 
delegării gestiunii prin concesionare a activităţilor de exploatare a Depozitului ecologic 
de deşeuri menajere şi a Staţiei de brichetare deşeuri lemnoase Vălenii de Munte, prin 
licitaţie publică deschisă; 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 184/31.08.2021, privind 
aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților 
de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare 
deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006 și a prelungirii duratei 
acestuia; 
 - Adresa nr. 1573/28.06.2022 a Companiei de Servicii Publice și Energii 
Regenerabile Prahova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
14854/29.06.2022; 
 - Adresa nr. 2238/13.09.2022 a Companiei de Servicii Publice și Energii 
Regenerabile Prahova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
21009/14.09.2022; 
 -Adresa nr. 19512/13.09.2022 a Primăriei Orașului Vălenii de Munte, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 20987/14.09.2022; 
 - Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare 
a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase 
Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006; 
 - Prevederile Legii nr. 51//2006 a serviciilor publice comunitare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 



 În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. m), art. 182 și 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 modificarea  Contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a 
Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006, prin 
încheierea unui act adițional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 
actul adițional privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 
a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de 
brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006. 
  Art. 3 Direcţia, Juridic-Contencios și Administraţie Publică, va aduce la 
cunoștință prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
    Iulian Dumitrescu 

 
 

 
 

                                                               
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:  

                                                                          SECRETAR GENERAL,  
                                         Hermina Adi Bîgiu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 31 octombrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 24332/21.10.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 
activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de 

brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 45/2006 a fost aprobată asocierea 
Consiliului Judeţean Prahova cu Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte în vederea 
delegării gestiunii prin concesionare a activităţilor de exploatare a Depozitului ecologic 
de deşeuri menajere şi a Staţiei de brichetare deşeuri lemnoase Vălenii de Munte, prin 
licitaţie publică deschisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 184/31.08.2021, a fost aprobată 
modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de 
exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri 
lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006 și prelungirea duratei acestuia; 

Prin Hotărârea Consiliului Local Vălenii de Munte nr. 153 din 18.12.2020 s-a 
aprobat încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a 
Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006. 

Urmare adresei Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile nr. 
1573/28.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 14854/29.06.2022, 
prin care se solicită casarea și valorificarea activului echipamente brichetare/depozit 
ecologic de deșeuri menajere și stația de brichetare, Vălenii de Munte.  

Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 2007, dată de la care a funcționat pe bază 
de rumeguș de lemn colectat de la producătorii și prelucrătorii de lemn din zonă. Instalația 
avea o capacitate de producție foarte mică comparativ cu nivelul costurilor de producție. 
Pentru reducerea costurilor de uscare a rumegușului s-au folosit materiale din plastic 
recuperat din gunoiul menajer. Acest lucru a dus la deteriorarea completă a cuptorului de 
ardere care a fost supus unor temperaturi mult mai mari decât cele proiectate și 
deteriorarea instalației de uscare a rumegușului.  

În prezent instalația se află într-o stare avansată de uzură și degradare, improprie 
punerii în funcțiune fără înlocuirea mai multor componente. 

Prin adresele nr. 2238/13.09.2022 a Companiei de Servicii Publice și Energii 
Regenerabile Prahova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
21009/14.09.2022 și nr. 19512/13.09.2022 a Primăriei Orașului Vălenii de Munte, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 20987/14.09.2022 se solicită modificarea 
anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de 
exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri 
lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006, prin scoaterea din uz a bunurilor de 
retur, autospecialele marca MAN și a încărcătorului frontal Kramer, întrucât aceste bunuri 
nu mai sunt utilizate și există posibilitatea reală de degradare a acestora. 



Având în vedere cele menționate mai sus și în temeiul art. 15, pct. 17 și art. 30 din 
Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatarea 
Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și a Stației de Brichetare deșeuri Lemnoase 
Vălenii de Munte nr. 14893/5786/3568/2006, consider oportun scoaterea din uz a 
echipamentelor de brichetare, a autospecialele marca MAN și a încărcătorului Kramer și 
în consecință modificarea și completarea contractului de delegare. 

Față de cele arătate, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Servicii și Achiziții Publice  
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică     
Direcția Economică 
Direcția Patrimoniu 
Nr. 24333/21.10.2022 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 
a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației 

de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 45/2006 a fost aprobată asocierea 
Consiliului Judeţean Prahova cu Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte în vederea 
delegării gestiunii prin concesionare a activităţilor de exploatare a Depozitului ecologic 
de deşeuri menajere şi a Staţiei de brichetare deşeuri lemnoase Vălenii de Munte, prin 
licitaţie publică deschisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 184/31.08.2021, a fost aprobată 
modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de 
exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri 
lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006 și prelungirea duratei acestuia; 

Prin Hotărârea Consiliului Local Vălenii de Munte nr. 153 din 18.12.2020 s-a 
aprobat încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a 
Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006. 

Urmare adresei Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile nr. 
1573/28.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 14854/29.06.2022, 
prin care se solicită casarea și valorificarea activului echipamente brichetare/depozit 
ecologic de deșeuri menajere și stația de brichetare, Vălenii de Munte.  

Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 2007, dată de la care a funcționat pe bază 
de rumeguș de lemn colectat de la producătorii și prelucrătorii de lemn din zonă. Instalația 
avea o capacitate de producție foarte mică comparativ cu nivelul costurilor de producție. 
Pentru reducerea costurilor de uscare a rumegușului s-au folosit materiale din plastic 
recuperat din gunoiul menajer. Acest lucru a dus la deteriorarea completă a cuptorului de 
ardere care a fost supus unor temperaturi mult mai mari decât cele proiectate și 
deteriorarea instalației de uscare a rumegușului.  

În prezent instalația se află într-o stare avansată de uzură și degradare, improprie 
punerii în funcțiune fără înlocuirea mai multor componente. 

Prin adresele nr. 2238/13.09.2022 a Companiei de Servicii Publice și Energii 
Regenerabile Prahova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
21009/14.09.2022 și nr. 19512/13.09.2022 a Primăriei Orașului Vălenii de Munte, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 20987/14.09.2022 se solicită modificarea 



anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de 
exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri 
lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006, prin scoaterea din uz a bunurilor de 
retur, autospecialele marca MAN și a încărcătorului frontal Kramer, întrucât aceste bunuri 
nu mai sunt utilizate și există posibilitatea reală de degradare a acestora. 

Având în vedere cele menționate mai sus și în temeiul art. 15, pct. 17 și art. 30 din 
Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatarea 
Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și a Stației de Brichetare deșeuri Lemnoase 
Vălenii de Munte nr. 14893/5786/3568/2006, consider oportun scoaterea din uz a 
echipamentelor de brichetare, a autospecialele marca MAN și a încărcătorului Kramer și 
în consecință modificarea și completarea contractului de delegare. 

Urmare celor prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTOR EXECUTIV, 
ROBERT ADRIAN STĂNESCU ALINA GEORGIANA TINCĂ 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,    DIRECTOR EXECUTIV, 
MARIA DOVÎNCĂ     MIHAELA IAMANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             Anexa la  Hotărârea nr.____din data_______ 

 
 
 
JUDEȚUL PRAHOVA                                COMPANIA DE SERVICII PUBLICE 
ȘI 
CONSILIUL JUDEȚEAN                      ENERGII REGENERABILE PRAHOVA 
SA 
NR………./……………….                      NR……………/………………                                   
 
 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
NR………./………………. 
 

ACT ADITIONAL NR. 5 
 

la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatarea 
Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și a Stației de Brichetare deșeuri 

Lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5786/3568/2006 
 
PĂRTILE : 
Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2-4, județul 
Prahova, reprezentat de domnul Iulian Dumitrescu – Președinte al Consiliului Județean Prahova; 
Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte-Unitate Administrativ Teritorială, prin 
Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, cu sediul în Vălenii de Munte, strada 
Berevoiești, nr. 3A, Județul Prahova, reprezentat de domnul Florin Constantin - Primar, în 
calitate de CONCEDENȚI, pe de o parte, 
și 
Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova SA cu sediul în Vălenii de 
Munte strada Rampei, nr 3, județul Prahova, înmatriculată la ONRC sub nr. J29/764/29.07.2002, 
cod unic de înregistrare RO 14781823, reprezentată de domnul Manta Adrian -director general, 
în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte; 
 

Având în vedere : 
- Hotărârea nr.……../…………. a Consiliului Județean Prahova, Hotărârea nr. …./ 

………….. a Consiliului Local al Orașului Vălenii de Munte și Hotărârea 
nr……../…………. a Consiliului de Administrație al Companiei de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova SA; 

- intenția Consiliului Județean Prahova, în calitate de proprietar, de a trece echipamentele 
de brichetare ce fac obiectul contractului, în domeniul privat al județului în vederea 
casării. 

În temeiul art. 30 din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de 
exploatarea Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și a Stației de Brichetare deșeuri 
Lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5786/3568/2006, părtile au convenit scoaterea 



echipamentelor de brichetare din contract și în consecință modificarea  contractului,  după cum 
urmează : 

 

Art. I.  Titlul contractului  va avea următorul cuprins: 
”Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatarea Depozitului 
Ecologic de Deșeuri Menajere.” 
 

Art. II. La articolul 1 din contract se elimină litera b) . 
 

Art. III. Se modifică anexa 2 menționată la art. 3 litera a) din contract, în sensul că se elimină 
articolul” echipamente brichetare”, articolul Incarcator frontal marca KRAMMER si articolul 
Autogunoiere marca MAN (trei bucati). 
 

Art. IV. Articolul 5 alin.(1) și (2) din contract se modifică și va avea următorul cuprins :  
“Art. 5 (1) Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte 

păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a 
activităților supuse procedurii de delegare prin concesionare : 

a) Respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul depozitului; 
b) Calitatea serviciilor prestate/furnizate; 
c) Parametrii serviciilor furnizate/prestate; 
d) Respectarea tarifelor de depozitare 

(2) Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte în calitate de 
concedenți, vor monitoriza impreuna cu Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile de Gospodarie Comunala modul de respectare a obligatiilor stabilite in contractul de 
delegare a gestiunii activitatilor de depozitare deseuri menajere, in special cu privire la : 
respectarea indicatorilor de performanță, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de 
ajustare, respectarea Legii concurenței nr 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, 
asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficiantă a patrimoniului public și sau/privat 
aferent activităților.” 
 

Art. V. Articolul 8 alin.(1), teza1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    ”Redevența este de 1 euro/tonă pentru deșeurile depozitate în depozitul ecologic și va fi plătită 
trimestrial în moneda națională, în conformitate cu caietul de sarcini.” 
 

Art. VI Articolul 12 alin.(1) din contract se modifică în sensul că se elimină  sintagma ”și 
cantitatea de brichete produse”. 
 

Art. VII.   Articolul 15 din contract se  modifică în sensul că se  elimină punctele 5) si 6). iar 
din punctele 11) și 12) se elimină sintagma ”și brichetare deșeuri lemnoase”. 
 

Art. VIII.  Articolul 16 din contract se  modifică în sensul că se elimină alineatul (7). 
Art.IX. Articolul 17 din contract se modifică în sensul că se elimină sintagma ”și brichetare 
deșeuri lemnoase” de la punctul 1) și sintagma ”și stație de brichetare rumeguș” de la punctul 
10). 
 

Art. X Articolul 18 alin.(2) din contract se modifică în sensul că se elimină sintagma” și a stației 
de brichetare deșeuri lemnoase”. 
 

Art. XI. Articolul 19 litera i), a patra liniuță, se modifică în sensul că se elimină sintagma ”și a 
prețurilor pentru producția de brichete”. 
 



Art. XII  Articolul 21 din contract se modifică în sensul că se elimină litera D). 
Art. XIII Celelalte prevederi ale contractului rămîn neschimbate.  
 

 În termen de 30 de zile de la semnarea prezentului act aditional concesionarul va preda 
concedentului Consiliul Județean Prahova echipamentele de brichetare ce au făcut obiectul 
contractului 

Prezentul act adițional  și s-a  încheiat în trei (3) exemplare, originale,  câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi, ……………………. 
 
CONCEDENȚI,                                                                     CONCESIONAR, 
 
Consiliul Județean Prahova                                           Compania de Servicii Publice si 
Presedinte                                                                     Energii Regenerabile Prahova SA 
Iulian Dumitrescu                                                                           Director General 
                                                                                                          Manta Adrian 
 
Directia Economica                                                           Av. Alexandru Zăhărăchescu 
Director Executiv, 
Maria Dovîncă 
 
Directia Servicii si Achizitii Publice 
Director Executiv Adjunct, 
Robert Adrian Stănescu 
 
 
Directia Juridic, Contencios si Administratie Publica 
Director Executiv, 
Alina-Georgiana Tincă 
 
 
Direcția Patrimoniu 
Director Executiv, 
Mihaela Iamandi 
 
 
Consiliul Local al  
Orasului Vălenii de Munte, 
Primar 
Florin Constantin 
 
Contabil Sef 
Elena Nițu 
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