
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare a Stației de sortare și 

a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a 
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” 

  
Având în vedere:  
− Referatul de aprobare nr. 25566/04.11.2022, al Președintelui Consiliului Judeţean 

Prahova domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 25575/04.11.2022  al Direcţiei 
Proiecte cu Finanțare Externă privind aprobarea  de ajustare a tarifelor de operare 
a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului 
de delegare a 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”; 

− Prevederile art.1, alin.(2), lit.e, art.9, alin.(2), lit.d a Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare; 

− Prevederile art. 28.6 alin.(1), (6), și 28.8  a Legii serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Prevederile art.2, art.5 alin.(1) lit. d și g, și art.22, art.33 alin.(1), art.54, art.55, 
art.60 alin(3), art.61, 74 din Ordin nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de 
salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 
deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;  

−  Nota de fundamentare a Consiliului Județean Prahova nr. 24679/ 25.10.2022 
privind ajustarea tarifelor de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare 
mecano-biologică; 

− Prevederile art.6, alin.(c); art.10, alin.(3), (4), (5) ale Contractului de servicii de 
delegare a gestiunii a activității de operare a stației de sortare și a stației de tratare 
a deșeurilor biodegradabile Ploiești;  

− Adresa SC SOLID WASTE OPERATION SRL nr.22/818/SWO/11.08.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu numărul 18524/11.08.2022; 

− Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Procesul Verbal nr. 1213/16.01.2023 privind constatarea încheierii integrale a 
procedurilor legale de transparență decizională; 
     În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) și lit (d.) și art.182, 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 ajustarea tarifelor activității de operare a Stației de sortare și 

a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a 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” din ANEXA  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Tariful aprobat intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
comunicării de către consiliul județean a hotărârii de aprobare a ajustării tarifului  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul 
deşeurilor – Prahova”. 

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

 
 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                         Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploiești, 16 ianuarie 2023 
 
Nr. 6 



ROMÂNIA  ANEXA 
JUDEŢUL PRAHOVA La Hotărârea nr. ....... 
CONSILIUL JUDEŢEAN din data de............................

sortare

S.C.SOLID WASTE 
OPERATION SRL 106,12

TARIFE (FĂRĂ TVA)  - Operatorului S.C. SWO SRL în calitate de Delegat în cadrul Contractului nr. 10306/19/003/SWO 
din 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” 

201,78 85,58

Denumire operator       
sortare și tratare

tratare deșeuri reziduale tratare deșeuri biodegradabile din grădini,parcuri și piețe

lei/tonă



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 25566 / 04. 11. 2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării a tarifelor activității de operare a Stației de 

sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a 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 realizarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova” 
(SMID- Județul Prahova), prin finanțare din fonduri europene nerambursabile, a fost înfiinţată Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova”, ca o cerinţă 
instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial  Mediu 2007- 2013. 
Asociația este formată din Consiliul Județean Prahova și 103 unități administrativ- teritoriale din județ (cu 
excepția orașului Mizil), în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6/30.01.2009 privind aprobarea 
Asocierii judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – 
Prahova”. 
 Consiliul Judeţean Prahova este membru al asociației și semnatar al: ”Documentului de poziție 
privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul 
Prahova”, adoptat de părțile asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor–Prahova”, al Actului Constitutiv şi al Statutului, documente aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 70/ 26.06.2009.  
 Activitatea de salubrizare (colectare, transport, transfer și tratare a deșeurilor) în județul Prahova a 
fost delegată, după finalizarea tuturor investițiilor din proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Prahova”, către operatorii selectați prin proceduri de achiziții publice, în conformitate 
cu Documentul de Poziție, procedurile de concesiune a serviciilor de delegare a activităților de gestiune a 
deșeurilor în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” 
derulându-se în perioada 2016-2019. 
 Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul 
pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, ulterior, prin introducerea 
restricțiilor privind limitarea răspândirii COVID-19, a evoluției crescătoare a costurilor materialelor, 
energiei din ultimii ani au avut un impact negativ asupra derulării contractelor, determină actualizarea 
tarifelor de operare ale unităților publice pentru serviciile de salubrizare din cadrul contractelor de servicii 
de salubrizare în județul Prahova. 
 Modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de salubrizare se propune de operatori în conformitate 
cu normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C.şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a 
unității/subdiviziunii administrativ-teritorială sau după caz de către adunarea generale a asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară în baza fișei de fundamentară pentru stabilirea tarifelor specifice serviciului de 
salubrizare. Operatorul delegat  pentru serviciile de sortare și de tratare mecano-biologică a deșeurilor din 
județul Prahova a transmis către Consiliul Județean și către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” solicitare de modificare/ajustare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de operare, solicitare însoțită de Fișele de fundamentare a tarifelor 
ajustate cu Indicele Prețurilor de Consum de 123,95% din perioda de referință august 2019 – perioada 
curentă iulie2022. 
 Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea privind  aprobarea ajustării tarifelor de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-
biologică aferente ”Contractului de delegare a 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” , contract din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
judeţul Prahova”  

Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                

 

DIRECŢIA PROIECTE CU  
FINANȚARE EXTERNĂ                                             
Nr. 25575/ 04.11.2022   
 
               

 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare a Stației de 
sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a 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 realizarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova” 
(SMID - Județul Prahova), prin finanțare din fonduri europene nerambursabile, a fost înfiinţată Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova”, ca o cerinţă 
instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial  Mediu 2007- 2013. 
Asociația este formată din Consiliul Județean Prahova și 103 unități administrativ- teritoriale din județ (cu 
excepția orașului Mizil), în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6/30.01.2009 privind aprobarea 
Asocierii judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – 
Prahova”. 
 Activitatea de salubrizare (colectare, transport, transfer și tratare a deșeurilor) în județul Prahova a 
fost delegată, după finalizarea tuturor investițiilor din proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Prahova”, către operatorii selectați prin proceduri de achiziții publice, în conformitate 
cu Documentul de Poziție, procedurile de concesiune a serviciilor de delegare a activităților de gestiune a 
deșeurilor în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” 
derulându-se în perioada 2016-2019. 
 Consiliul Judeţean Prahova este membru al asociației și semnatar al: ”Documentului de poziție 
privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul 
Prahova”, adoptat de părțile asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor–Prahova”. al Actului Constitutiv şi al Statutului, documente aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 70/ 26.06.2009.    
 Modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de salubrizare se propune de operatori în conformitate 
cu normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C.şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a 
unității/subdiviziunii administrativ-teritorială sau după caz de către adunarea generale a asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară în baza fișei de fundamentară pentru stabilirea tarifelor specifice serviciului de 
salubrizare.  
Operatorul delegat  pentru serviciile de sortare și de tratare mecano-biologică a deșeurilor din județul 
Prahova a transmis către Consiliul Județean și către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru managementul deşeurilor – Prahova” solicitare de modificare/ajustare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de operare, solicitare însoțită de Fișele de fundamentare a tarifelor ajustate cu Indicele 
Prețurilor de Consum de 123,95% din perioda de referință august 2019 – perioada curentă iulie2022. 
 Fișele de fundamentare transmise respecta prevederile temeiul legal, respectiv Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare , Ordinul nr. 640/2022 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
de salubrizare. 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor–Prahova” 
a transmis note de fundamentare ale operatorilor de colectare, transport și transfer  privind solicitările de 
modificare/ ajustare ale tarifelor de salubritate  din cadrul SMID Prahova, tarifele solicitate au luat în calcul 
tarifele propuse de către SC  SWO SRL, operatorul de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor din 
județul Prahova. 
 
 



 Tarifele activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente 
”Contractului de delegare a 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” prezentate în ANEXA s-au ajustat cu respectarea  prevederile  legislației în vigoare.  
 
  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare a 
Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a 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”. 
 
 
 
 

p. Director Executiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPFE Nume și prenume Funcția publică Semnătura Data 
Întocmit Reissfeld Eugen Consilier  04.11.2022 
Verificat Atanasiu Florin Șef serviciu  04.11.2022 
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