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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe seama 

orasului Valenii de Munte a actul aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – 

Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere: 
- Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova”, art.5, alin.2, art.17 alin.2 si 3, art.22 alin.1; 

- Prevederile Documentului de Pozitie al Proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Desurilor in Judetul Prahova”; 

- Prevederile Contractului de Finantare nr.139638/18.02.2013; 

- Expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte nr.4265/14.02.2019; 

 Raportul nr.4266/14.02.2019 întocmit de Serviciul buget finante, impozite si taxe locale si raportul  

Comisiei pentru activităţi economico-financiare si agricultura; 

 

 In temeiul: 

- Anexa nr.5 a O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare  a ambalajelor si a 

deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu; 

- art.10 alin.4 si 5 si art.32 alin.4 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati 

Publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.11 alin.2, art.36 alin.2, lit.d), art.46, art.115 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art. 1.(1) Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe 

seama orasului Valenii de Munte actul aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 

activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – 

Valenii de Munte, in sensul modificarii articolului 10  alin.(1) lit.a) din Capitolul IV – Executarea 

contractului, ce va avea urmatorul cuprins:  

 

Conform taxei AFM 
(80 lei/tona) 

Tarif* fara TVA 
(lei/luna) 

TVA 
19% 

Tarif* cu  TVA 
(lei/luna) 

RURAL 6.04 1.15 7.19 

URBAN 7.39 1.40 8.79 

NON-CASNICI 382.10 72.60 454.70 

 in: 

Conform taxei AFM 
(30 lei/tona) 

Tarif* fara TVA 
(lei/luna) 

TVA 
19% 

Tarif* cu  TVA 
(lei/luna) 

RURAL 5.39 1.02 6.41 

URBAN 6.33 1.20 7.53 

NON-CASNICI 319.62 60.73 380.35 

* tarifele sunt exprimate in lei/locuitori/luna, conform fiselor de fundamentare a operatorului economic 

S.C.ROSAL GRUP S.A. 
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 (2) Tarifele mentionate la alin.(1) sunt valabile doar pe anul 2019. 

 

 Art.2. Restul reglementarilor contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de 

colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte  

raman neschimbate. 

 Art.3.  Cu ducerea la indeplinire se insarcinează : primarul orasului Valenii de Munte si Serviciul 

buget - fiante, impozite si taxe locale. 

 Comunicarea si afisarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Puscasu Gheorghe - Adrian 

   

 

                                                                                    

CONTRASEMNEAZA: 

                          SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

VICEPRIMAR 

Nr. 4265/14.02.2019 

Expunere de motive 
la proiectul de hotarare  

privind imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama 
orasului Valenii de Munte Actul aditional nr. 1 la contractul de delegarea prin concesiune a 

gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – 
Urlati si  5 -  Valenii de Munte 

 

 Avand in vedere: 
- Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova”, art.5, alin.2, art.17 alin.2 si 3, art.22 alin.1; 

- Prevederile Documentului de Pozitie al Proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Desurilor in Judetul Prahova”; 

- Prevederile Contractului de Finantare nr.139638/18.02.2013; 

 In temeiul: 

- art.10 alin.4 si 5 si art.32 alin.4 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati 

Publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Anexa nr.5 a O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare  a ambalajelor si a 

deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu; 
- art.11 alin.2, art.36 alin.2, lit.d), art.46, art.115 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Ca urmare a modificarilor legislative prevazute in Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, tarifele prevazute in contractul de de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 

4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte se modifica in sensul diminuarii acestora astfel: 

- pentru Rural de la 7,19 lei /luna/locuitor cu TVA  la 6,41 lei/luna/locuitor cu TVA; 
- pentru Urban de la 8,79 lei/luna/locuitor cu TVA  la 7,53 lei/luna/locuitor cu TVA; 
- pentru Non-Casnici de la 454,70 lei/luna cu TVA  la 380,35 lei/luna cu TVA; 

   Tarifele mai sus mentionate sunt valabile doar pe anul 2019. 

In acest sens, propun Consiliului local adoptarea unei hotarari privind  privind imputernicirea 

primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte Actul 

aditional nr. 1 la contractul de delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a 

deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati si  5 -  Valenii de Munte. 

 

 
Viceprimar, 

Mares Liliana 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

Nr. 4266/14.02.2019 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare  
privind imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama 

orasului Valenii de Munte Actul aditional nr. 1 la contractul de delegarea prin concesiune a 
gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – 

Urlati si  5 -  Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere: 

- Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova”, art.5, alin.2, art.17 alin.2 si 3, art.22 alin.1; 

- Prevederile Documentului de Pozitie al Proiectului “Sistem de Management Integrat al Desurilor 

in Judetul Prahova”; 

- Prevederile Contractului de Finantare nr.139638/18.02.2013; 

 In temeiul: 

- art.10 alin.4 si 5 si art.32 alin.4 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati 

Publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Anexa nr.5 a O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare  a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje si a Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- art.11 alin.2, art.36 alin.2, lit.d), art.46, art.115 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ca urmare a modificarilor legislative prevazute in Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, tarifele prevazute in contractul de de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 

4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte se modifica in sensul diminuarii acestora astfel: 

De la : 

Conform taxei AFM 
(80 lei/tona) 

Tarif* fara TVA 
(lei/luna) 

TVA 
19% 

Tarif* cu  TVA 
(lei/luna) 

RURAL 6.04 1.15 7.19 

URBAN 7.39 1.40 8.79 

NON-CASNICI 382.10 72.60 454.70 

 La: 

Conform taxei AFM 
(30 lei/tona) 

Tarif* fara TVA 
(lei/luna) 

TVA 
19% 

Tarif* cu  TVA 
(lei/luna) 

RURAL 5.39 1.02 6.41 

URBAN 6.33 1.20 7.53 

NON-CASNICI 319.62 60.73 380.35 

* tarifele sunt exprimate in lei/locuitori/luna, conform fiselor de fundamentare a operatorului economic 

S.C.ROSAL GRUP S.A. 

   Tarifele mai sus mentionate sunt valabile doar pe anul 2019. 

In acest sens, propun Consiliului local adoptarea unei hotarari privind  privind imputernicirea 

primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte Actul 

aditional nr. 1 la contractul de delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a 

deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati si  5 -  Valenii de Munte. 

Sef Serviciu Buget Finante, I.T.L., 
Nitu Elena 


