
          
             R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA                     
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind majorarea tarifului de salubrizare al SC ROSAL GRUP SA, precum si  mandatarea 

reprezentatului legal  al Comunei Tirgsoru Vechi sa participe la Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor  

Prahova  
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. 5782/18.05.2017.  
Raportul de specialitate al secretarului comunei privind modificarea tarifului actual al 

SC ROSAL GRUP SA precum si delegarea reprezentatului legal al Comunei Tirgsoru Vechi in 
cadrul  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Parteneriatul pentru 
Managementul Deseurilor Prahova, inregistrat cu nr. 5781/18.05.2017; 

Tinand cont de adresa nr. 827/16.05.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova; 

Vazand Hotararea Consiliului Local Tirgsoru Vechi nr. 39/13.07.2009, privind 
aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de 
utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – 
Prahova” si HCL nr. 21/5.02.2015 de completare a HCL nr. 39/13.07.2009; 

In conformitate cu prevederile: 
- HGR 742/28.08.2014 – privind modificarea anexelor 2 si 4 la HG 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 

-Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor 

-art. 32, alin. 1, lit. e din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art. 6, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In  temeiul prevederilor art.45 alin.1 si ale art.36 alin.1, alin 2 lit. b), c) si d)  din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

hotarare: 
 
Art. 1 –  Nu se aproba majorarea tarifelor aferente “Contractului nr. 1792/13.09.2016 

de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in 
zonele 2 Boldesti-Scaeni si 6 Valea Doftanei” propusa de catre SC ROSAL GRUP SA. 

 
 
Art.2 – Se imputerniceste ca reprezentant legal  care sa participe la Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 
Prahova, dl. Drăgan Nicolae, CNP : 1641010293106, domiciliat in comuna Tirgsoru Vechi, 
satul Strejnicu, str. Balanței, nr.2,judetul Prahova, posesor al C.I. seria PX nr. 173984,  eliberat 
de SPCLEP Tîrgșoru Vechi, la data de 4.06.2013. 

 
 
 
 



 
Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza 

Compartimentul Secretariat si Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil, iar cu aducerea la 
cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi, 
judetul Prahova. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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