
ROMÂNIA         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului “INFIINȚAREA UNUI CENTRU 
INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 

ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A 
SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR” 

 
 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 26913/18.11.2022, al președintelui Consiliului Județean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 26914/18.11.2022 al Direcției Proiecte cu 
Finanțare Externă, privind aprobarea implementării proiectului ”Înființare unui Centru integrat 
de colectare separată prin aport voluntar destinat destinat accelerării procesului de extindere și 
modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor”; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase 
compostabile;  

- Prevederile Legii nr. 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență; 
           - Ordinul 2523/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea 
Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru 
subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate 
aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor; 

- În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit.b), d), alin. (5) lit. m) 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 Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
  

Art. 1 Se aproba implementarea proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 
INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”, finantare prin PNRR, Componenta 3- Managementul 
deseurilor, Investitia I1, Subinvestitia I1.C, cu valoare maxima eligibila de 5.580.000 euro, la 
care se adauga TVA, echivalentul a 27.450.810 lei, la care se adaugă TVA. 



  
Art. 2  Se aproba descrierea proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 

INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”, în conformitate cu Anexa, parte integrantă din prezenta 
Hotărâre, ce conține informații cu privire la necesitatea, oportunitatea și potentialul economic 
al investitiei, populația deservită de proiect, caracteristici tehnice.  

Art. 3  Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, toate cheltuielile lucrărilor aferente 
proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ 
PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE 
ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR” să fie 
prevazute în bugetul UAT Județul Prahova pentru perioada de realizare a investitiei. 

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot aparea pe durata 
implementării proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, 
asa cum vor rezulta din documentațiile tehnico-economice pentru implementarea în condiții 
optime a proiectului, se vor asigura din bugetul UAT Județul Prahova. 

Art. 5 Se aproba ca, in cazul obținerii finanțării, UAT Județul Prahova să suporte 
cheltuielile de mentenanță a investitiei aferente proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 
INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”, pentru o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii 
ultimei plăti. 

Art. 6 Se împuternicește dl DUMITRESCU IULIAN, președinte al Consiliului 
Judetean Prahova, să reprezinte Județului Prahova în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor și să semneze orice documente necesare pentru derularea proiectului 
“ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN 
APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI 
MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”. 

 Art. 7 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

 
                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

                                            SECRETAR GENERAL, 
                                        Hermina Adi Bîgiu 

 
 
Ploieşti, 23 noiembrie 2022 
 
Nr. 378 
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                     ANEXA  
                     La Hotărârea nr. ....... 

      din data de............................ 
  
 
 
 

Descrierea proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI 
DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR” 

 
1. Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei 

Obiectiv general al programului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și 
modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea 
separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 
Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient se realizează prin suplimentarea 
capacităților de colectare separată, pregătirea pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în 
vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției 
la economia circulară. 
La nivelul UAT Județul Prahova, au fost identificate următoarele deficiențe în sectorul 
managementului deșeurilor: 
- nivelul scăzut de educare a populaţiei în ceea ce priveşte impactul gestionării 
necorespunzătoare a deşeurilor asupra mediului; 
-  număr insuficient al punctelor de colectare selectivă a deşeurilor;  
- apariţia unor disfuncţionalităţi în funcţionarea lanţului „colectare – valorificare” a 
deşeurilor, datorate în principal inexistenţei unor facilităţi fiscale pentru operatorii economici 
care activează în acest domeniu; 
-  lipsa din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale a resurselor financiare pentru 
înfiinţarea sistemelor de gestionare a deşeurilor. 
- La nivelul Județului Prahova a fost identificată necesitatea modernizării sistemului de 
gestionare a deșeurilor prin înființarea unei structuri noi de colectare care să încurajeze 
populația și agenții ecomomici să contribuie la conservarea și refolosirea resurselor existente, 
în vederea protejării mediului. 

 
Posibilitatea finantarii prin PNRR - Componenta 3 - Investitia I1, Subinvestitia I1.C a centrului 
integrat de colectare separata prin aport voluntar destinat aglomerarii urbane este o 
oportunitate pe care UAT Județul Prahova intentioneaza să o valorifice. 
Implementarea și dezvoltarea pe raza Judetului Prahova a unor servicii publice specializate 
pentru gestionarea deșeurilor provenite din materiale plastice, textile, electrice, mobilier, 
deșeuri vegetale, construcții și renovări, servicii care să dispună de logistica necesară pentru 
colectarea, exploatarea și gestionarea deșeurilor în cadrul unui centru inregrat de colectare 
separată prin aport voluntar, este necesar și oportun pentru judet și populație, cu urmatoarele 
avantaje: 

- Evitarea formării zonelor necontrolate de depozitare a deșeurilor 
- Reducerea cantităților de deșeuri depozitate, a costurilor de depozitare, 
- Eficiența crescută in domeniul colectării selective a deșeurilor 
- Estetica placută, spațiul verde în jur 
- Rezolvarea problemei mirosurilor neplăcute  
- Supravegherea centrului elimină pericolele de vandalism 
- Utilizare accesibilă locuitorilor. 
 



2. Numarul de locuitori din judetul Prahova, deserviți de proiect 
 
Conform recensământului populației din anul 2022, numărul de locuitori deserviți de 
centrul integrat de colectare separată prin aport voluntar este de 218.043 locuitori. 
 

3. Caracteristicile tehnice ale centrului de colectare separată prin aport voluntar 

Centrul integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: 
platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu 
necesită montaj (motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din construcții și 
demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de compostare compusă din platformă betonată, 
tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire, etc.), cameră frigorifică pentru , 
laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități. 
Investitia propusa spre finantare va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu 
pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi 
colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri 
voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre 
animale, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări, etc. 
În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar vor fi colectate, de la persoane 
fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spray, 
materiale textile precum pături, haine, cârpe, materiale plastice,  
electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, 
inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, 
deșeuri din construcții și demolări. 
Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar vor fi tratate în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației. 
Documentația tehnică aferentă investiției va fi elaborată ținând cont de cantitățile și tipurile din 
fluxul de deșeuri al aglomerării urbane și va determina specificul investițiilor din fiecare centru 
integrat de colectare prin aport voluntar. 
Referitor la imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, terenul cu nr. cadastral 
145874, se afla în proprietatea UAT Județul Prahova și este în suprafata de 40.051 mp, 
necesară implementarii proiectului.  
In ceea ce priveste detalierea lucrarilor de amenajare, a dotarilor, a infrastructurii si 
suprastructurii investitiei propuse spre finantare, acestea vor fi stabilite prin proiectul tehnic, 
care se va intocmi cu respectarea cerințelor din PNRR referitoare la centrul integrat de 
colectare prin aport voluntar, precum și în funcție de cantitățile din fluxurile de deșeuri specifice 
aglomerării urbane. 
De asemenea, beneficiarul va adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie 
regenerabilă (panouri fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții pentru asigurarea de 
utilități (apă curentă). 
Vehiculele achiziționate vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă sub aspectul 
respectarii normelor de mediu. 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea  implementării proiectului “INFIINȚAREA UNUI 

CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR” 
 

 U.A.T. Județul Prahova are în vedere pregătirea proiectului “INFIINȚAREA UNUI 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”, în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ/2022  Componenta C3 - Managementul deseurilor, Investitia 1 - 
Dezvoltare, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la 
nivel de judet sau la nivel de orase/ comune, Subinvestiția I1.C. – Centre integrate de colectare separată 
prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane. 

Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și 
monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere 
a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel 
cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva 
(UE) 2018/851). 
Obiectivul proiectului de înființare a unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar 
reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în 
România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în 
vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. 
Investitia propusa spre finantare va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi 
colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în 
pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, 
deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii 
uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări, etc. 
În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar vor fi colectate, de la persoane fizice, 
următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spray, materiale textile 
precum pături, haine, cârpe, materiale plastice,  electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, 
mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri 
vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări. 
Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar vor fi tratate în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 
Documentația tehnică aferentă investiției va fi elaborată ținând cont de cantitățile și tipurile din fluxul de 
deșeuri al aglomerării urbane și va determina specificul investițiilor din fiecare centru integrat de 
colectare prin aport voluntar. 
Referitor la imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, terenul cu nr. cadastral 145874,  
se află în proprietatea UAT Prahova și este în suprafată de 40.051 mp, necesară implementarii 
proiectului.  
In ceea ce priveste detalierea lucrarilor de amenajare, a dotarilor, a infrastructurii și suprastructurii 
investitiei propuse spre finantare, acestea vor fi stabilite prin proiectul tehnic, care se va întocmi cu 



respectarea cerințelor din PNRR referitoare la centrul integrat de colectare prin aport voluntar, precum și 
în funcție de cantitățile din fluxurile de deșeuri specifice aglomerării urbane. 
De asemenea, se va adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (panouri 
fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă, curentă). 

Proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ 
PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI 
MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, finantare prin PNRR, 
Componenta 3- Managementul deseurilor, Investitia I1, Subinvestitia I1.C, are valoarea maximă eligibila 
de 5.580.000 euro, la care se adauga TVA, echivalentul a 27.450.810 lei, la care se adauga TVA.  

În cazul obținerii finanțării proiectului , toate cheltuielile lucrărilor aferente proiectului vor fi   
prevăzute în bugetul Județului Prahova pentru perioada de realizare a investitiei. Sumele reprezentand 
cheltuieli neeligibile care pot aparea pe durata implementarii proiectului “INFIINTAREA UNUI 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”, asa cum vor rezulta din documentatiile tehnico-economice pentru 
implementarea în condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul Județului Prahova. 

Totodată, în cazul obținerii finanțării, Județul Prahova va suporta cheltuielile de mentenanță a 
investitiei aferente proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, pentru o 
perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plăti. 
 

Caracterul de urgenţă al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că Cererea de 
finanţare aferentă proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, însoţită 
de anexele aferente, trebuie depusă până cel târziu la data de 28.11.2022, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului, cu modificările și completările ulterioare.  
 Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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RAPORT 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea  implementării proiectului “INFIINȚAREA UNUI 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 

ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR” 

 
  
 
Obiectivul specific al proiectului constă in infiintarea a unui centru de colectare prin aport voluntar in 
PLOIEȘTI – strada Centura de Est nr.115 , pentru dezvoltarea unui management al deseurilor eficient, 
prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire pentru reutilizare si valorificare a 
deseurilor in vederea continuarii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si a 
tranzitiei la economia circulara. 
Investitia propusa spre finantare va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi 
colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în 
pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, 
deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii 
uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări, etc. 
În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar vor fi colectate, de la persoane fizice, 
următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spray, materiale textile 
precum pături, haine, cârpe, materiale plastice,  electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, 
mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri 
vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări, . 
Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar vor fi tratate în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 
 
Astfel, pentru implementarea proiectului “INFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE 
COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE 
PLOIEȘTI” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ/2022  Componenta C3 - Managementul deseurilor, Investitia 1 - Dezvoltare, 
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de 
judet sau la nivel de orase/ comune, Subinvestiția I1.C. – Centre integrate de colectare separată prin 
aport voluntar destinate aglomerărilor urbane.este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului., cu valoarea maximă eligibila de 5.580.000 euro, la care se adauga 
TVA, echivalentul a 27.450.810 lei, la care se adauga TVA. 
 Obiectul proiectului propus spre finanțare având locația terenului cu nr. cadastral 145874, , se afla în 
proprietatea UAT Județul Prahova și detine suprafata de 40.051 mp, necesară implementarii proiectului.  
In ceea ce priveste detalierea lucrarilor de amenajare, a dotarilor, a infrastructurii și suprastructurii 
investitiei propuse spre finantare, acestea vor fi stabilite prin proiectul tehnic, care se va întocmi cu 
respectarea cerințelor din PNRR referitoare la centrul integrat de colectare prin aport voluntar, precum și 
în funcție de cantitățile din fluxurile de deșeuri specifice aglomerării urbane. 
De asemenea, se va adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (panouri 
fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă, curentă). 



În cazul obținerii finanțării proiectului , toate cheltuielile lucrărilor aferente proiectului vor fi   prevăzute 
în bugetul Județului Prahova pentru perioada de realizare a investitiei. Sumele reprezentand cheltuieli 
neeligibile care pot aparea pe durata implementarii proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU 
INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII 
PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A 
DEȘEURILOR”, asa cum vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/ contractele de executie 
lucrari, pentru implementarea în condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul Județului 
Prahova. 
Totodată, în cazul obținerii finanțării, Județul Prahova va suporta cheltuielile de mentenanță a investitiei 
aferente proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ 
PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI 
MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, pentru o perioada de 
minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plăti. 

Caracterul de urgenţă al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că Cererea de 
finanţare aferentă proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”, însoţită 
de anexele aferente, trebuie depusă până cel târziu la data de 28.11.2020, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului, cu modificările și completările ulterioare.  

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare precum și prevederile 
Ghidului specific- Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR /2022/C3/S/I.1.1- 
Componenta 3- Managementul deșeurilor, Investiția I.1, Subinvestiția I1.C aprobat prin Ordinul 
2523/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind 
aprobarea  implementării proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR”. 
 
 
 
 

p.DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.E./A.F. 

2 ex. 
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