
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                            
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu să reprezinte 
U.A.T. Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” 
 

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr. 1110/12.01.2023 al Vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Constantin Cristian  Apostol, şi Raportul comun nr. 1111/ 
12.01.2023 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă, al Direcției Juridic Contencios și 
Aministrație Publică și al Direcției Servicii și Achiziții Publice privind acordarea unui 
mandat special domnului Iulian Dumitrescu să reprezinte U.A.T. Județul Prahova în 
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru Managementul Deseurilor Prahova”; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 lit.k) și lit. l), art.7, art. 286 alin.(1), (6) și art. 288 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi 
ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată , cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”; 

- Prevederile art.74 din Ordinul 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;  

- Prevederile Documentului de Poziție  privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.11/30.01.2012; 

- Adresa nr. 3989/14.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 26290/14.11.2022; 

- Notele de fundamentare ale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” conform adreselor nr. 
3564/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22365/30.09.2022 și 
nr. 3571/30.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22374/30.09.2022  
privind ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare 
prevăzute în ”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1-Bușteni” nr. 2219/17.11.2016-
COM/E/510/17.11.2016, ”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității 
de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3-Drăgănești, 4-
Urlați și 5-Vălenii de Munte” nr. 259/18.02.2019-1576/19.02.2019, ”Contractul de 
delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului deșeuri municipale Boldești-
Scăeni în cadrul SMID Prahova” nr. 5973/30.12.2021. 



 
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, președinte al 
Consiliului Județean Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru a vota 
în numele și pe seama Județului Prahova aprobarea ajustării/modificării tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare prevăzute în ”Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor 
municipale în zona 1-Bușteni” nr. 2219/17.11.2016-COM/E/510/17.11.2016, 
”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și 
transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3-Drăgănești, 4-Urlați și 5-Vălenii de Munte” 
nr. 259/18.02.2019-1576/19.02.2019, ”Contractul de delegare a gestiunii activității de 
administrare a depozitului deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID Prahova” 
nr. 5973/30.12.2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

    SECRETAR GENERAL, 
                       Hermina Adi Bîgiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 16 ianuarie 2023 
 
Nr. 7 



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

urban rural urban rural urban rural
lei/tonă lei/tonă

14,02 2,98 17,00 425,03

9,09 5,99 6,59 3,02 15,68 9,01 465,54 679,26

* în  tarife sunt  incluse atât tarifele de sortare/tratare cât și cel de depozitare 

 la care se adaugă 
contribuția ptr. 
economia circulară 
de 80 lei/tonă

OBSERVAȚII

Contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare, transport și 
transfer a deșeurilor municipale în zona 1-
Bușteni”, nr. 2219/17.11.2016-
COM/E/510/17.11.2016
Contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare, transport și 
transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3-
Drăgănești, 4-Urlați și 5-Vălenii de Munte”, 
nr. 259/18.02.2019-1576/19.02.2019

Contractul de delegare a gestiunii activității 
de administrare a depozitului deșeuri 
municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID 
Prahova” nr. 5973/30.12.2021

depozitare deșeuri menajere și asimilabile depozitare deșeuri inerte (pământ,moloz, 
materiale din demolări și reparații case)

95,38 62,88

lei/tonă
CONTRACT

TARIFE (FĂRĂ TVA) OPERATORI SALUBRITATE ÎN JUDEȚUL PRAHOVA                                                                       

CONTRACT

utilizatori casnici * utilizatori non casnici*
deșeuri municipale deșeuri municipale reciclabile deșeuri municipale in amestec deșeuri 

municipale
deșeuri municipale 

in amestec
lei/locuitor/lună lei/locuitor/lună lei/locuitor/lună



administrare a depozitului deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID 
Prahova” nr. 5973/30.12.2021. 
 
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, președinte al 
Consiliului Județean Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru a vota 
în numele și pe seama Județului Prahova aprobarea ajustării/modificării tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare prevăzute în ”Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor 
municipale în zona 1-Bușteni” nr. 2219/17.11.2016-COM/E/510/17.11.2016, 
”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și 
transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3-Drăgănești, 4-Urlați și 5-Vălenii de Munte” 
nr. 259/18.02.2019-1576/19.02.2019, ”Contractul de delegare a gestiunii activității de 
administrare a depozitului deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID Prahova” 
nr. 5973/30.12.2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR GENERAL, 

                       HERMINA – ADI BÎGIU 
 
 
 
Inițiator:  
Vicepreşedinte,  
Constantin Cristian  Apostol ____________ 
 
 
 
 
Ploiești,____________ 
Nr.________________ 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 1110 / 12.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
a proiectului de Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu să 
reprezinte U.A.T. Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 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 nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 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  HCJ 
nr. 6 din 30.01.2009 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”. 

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. 

 Operatorii delegați  pentru serviciile privind activitățile specifice serviciului de salubritate au 
transmis către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor 
– Prahova” solicitări de modificare/ajustare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
operare, solicitări însoțite de Fișele de fundamentare a tarifelor , conform adreselor  nr. 
3564/29.09.2022 înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22365/30.09.2022 și 3571/30.09.2022 
înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22374/30.09.2022. Tarifele ajustate/ modificate 
propuse pentru activitățile specifice serviciului de salubritate pentru fiecare operator sunt cuprinse în 
cadrul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Conform prevederilor art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa 



nr.3989/14.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 26290/14.11.2022, se comunică 
finalizarea termenului limită a procedurii de transparență decizională de consultare publică  cu privire 
la ajustarea /modificarea tarifelor  propuse pentru activitățile specifice serviciului de salubritate pentru 
fiecare operator publicate pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
managementul deşeurilor – Prahova”. 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu , în calitate de președinte al 
Consiliului Județean Prahova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, proiectul de hotărâre 
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                              CONSTANTIN CRISTIAN  APOSTOL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Servicii și Achiziții Publice 
Direcția Juridic Contencios și Aministrație Publică  
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă     
Nr. 1111/ 12.01.2023 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu să 
reprezinte U.A.T. Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 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 nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 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  HCJ 
nr. 6 din 30.01.2009 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”. 

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. 

 Operatorii delegați  pentru serviciile privind activitățile specifice serviciului de salubrizare au 
transmis către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor 
– Prahova” solicitări de modificare/ajustare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
operare, solicitări însoțite de Fișele de fundamentare a tarifelor , conform adreselor  nr. 
3564/29.09.2022 înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22365/30.09.2022 și 3571/30.09.2022 
înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu nr. 22374/30.09.2022. Tarifele ajustate/ modificate 
propuse pentru activitățile specifice serviciului de salubritate pentru fiecare operator sunt cuprinse în 
cadrul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  . 

Conform prevederilor art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa 
nr.3989/14.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 26290/14.11.2022, se comunică 



finalizarea termenului limită a procedurii de transparență decizională de consultare publică  cu privire 
la ajustarea /modificarea tarifelor  propuse pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pentru 
fiecare operator publicate pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
managementul deşeurilor – Prahova”. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 
menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
domnului Iulian Dumitrescu să reprezinte U.A.T. Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”  
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  . 

 
 
 
 
 

DIRECŢIA PROIECTE                                                                    DIRECȚIA SERVICII ȘI  
CU FINANȚARE EXTERNĂ                                                         ACHIZIȚII PUBLICE 
 
p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
                                                                                                   ROBERT ADRIAN STĂNESCU  
  
 
 
 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  
ȘI AMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
     DIRECTOR EXECUTIV, 
 ALINA GEORGIANA TINCĂ 
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