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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici 

precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Prahova” 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a 808/3.02.2012 şi Raportul nr. 813/3.02.2012 al  Comisiei nr. 1 

Comisia economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si 
amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, 
prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului «Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova», a principalilor indicatori tehnico-economici, precum si a 
documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru 
proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova; 

- Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- În temeiul prevederilor art. 91 alin. 3 lit. f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul 
Prahova”; 

- Prevederile Hotărârii nr. 39 din 13.07.2009 privind aprobarea asocierii cu unităţile 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea constituirii Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”;  

- Prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile  art. 8 alin. (2) lit. c şi ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), alin. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 59 alin.(1), B, lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 211/2011  privind regimul 
deşeurilor; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

În temeiul art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 91 alin. 5, lit. c), pct. 13, alin. 6 lit. c, precum 
şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
: 

 



Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în Judeţul Prahova" şi principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, 
conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Acordul denumit «Document de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”», conform Anexei 
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă Planul Anual de Evoluţie a Tarifelor, conform Anexei nr.4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă Actul adiţional de modificare a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru 
managementul deşeurilor - Prahova”, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5 Se mandatează Primarul comunei Tirgsoru Vechi, domnul Dragan Nicolae în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul 
Deşeurilor Prahova, să voteze pentru: 

- aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Prahova”, cu indicatorii tehnico-economici, cuprinşi în 
Anexele nr.1 şi nr.2 

- aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, conform Anexei 
nr.3; 

- aprobarea PlanuluiAnual de Evoluţie a Tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost 
– Beneficiu şi Anexei nr.4; 

- aprobarea Actul adiţional de modificare a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul 
pentru managementul deşeurilor - Prahova”, conform Anexei nr.5; 

Art.6 Se împuterniceşte preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova, să semneze toate documentele legate de 
elaborarea şi implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Prahova”. 

Art.7 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din  29.11.2010 privind aprobarea 
Acordului referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Prahova”. 

Art.8 Se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei 
Tirgsoru Vechi,  Nicolae Dragan. 
 
 
 
 
 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
               Mihaita Iulian Remus 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Valeria Seresan 
 
 
 

Tirgsoru Vechi, 7.02.2012 
Nr. 13 
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