
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de colectare  a deseurilor  si  

imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe seama orasului 
Valenii de Munte actul aditional nr.2 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: 

 - Art. 17 alin.(1) lit.f-i din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - 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 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - adresele transmise de A.D.I. Deseuri Prahova inregistrate la UAT oras Valenii de Munte sub 

numerele 25.331/11.12.2019, 1062/17.01.2020 si 4.712/26.02.2020; 

 
Vazand referatul de aprobare al viceprimarului orasului Valenii de Munte, raportul de 

specialitate intocmit de catre Serviciul Buget finante, impozite si taxe locale si raportul intocmit de 

catre comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura ; 

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art. 1. Se aproba tarifele distincte pentru activitatea de colectare  a deseurilor municipale in 

zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte conform actului aditional nr. 2, anexat  la 

prezenta hotarare. 

Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama 

orasului Valenii de Munte actul aditional nr.2 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.  

 Art.3. 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.4.  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, 
Oprea Daniel 

   

CONTRASEMNEAZA: 
                     SECRETAR GENERAL– Onoiu Elena  - Adina 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

VICEPRIMAR 

Nr. _____/19.03.2020 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare  

privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de colectare  a deseurilor  si  
imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe seama orasului 

Valenii de Munte actul aditional nr.2 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: 

 - Art. 17 alin.(1) lit.f-i din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - 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 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - adresele transmise de A.D.I. Deseuri Prahova inregistrate la UAT oras Valenii de Munte sub 

numerele 25.331/11.12.2019, 1062/17.01.2020 si 4.712/26.02.2020; 

Urmare 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, se impune aprobarea tarifelor distincte pentru 

activitatea de colectare a deseurilor municipale. 

Astfel, potrivit art. 17 alin.(1) din Legea nr. 211/2011 autoritatile administratiei publice locale 

ale unitatilor adminstrativ teritoriale, respectiv asociatiile de dezvolatare comunitara. printre altele, au 

urmatoarele obligatii: 

- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hârtie, metal, plastic si sticla din 

deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face în cadrul unui singur 

contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate; 

- sa atinga, pâna la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si 

reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hârtie, metal, plastic 

si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, în masura în care aceste fluxuri 

de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii; 

- sa stabileasca si sa aprobe tarife distincte pentru deseurile colectate separat (hartie, metal, 

plastic si sticla) precum si tarife pentru colectarea deseurilor altele decat cele colectate separat; 

- sa stabileasca sanctiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separa în mod 

corespunzator cele doua fluxuri de deseuri. 

Prin adresele inregistrate la UAT oras Valenii de Munte sub numerele 25.331/11.12.2019, 

1062/17.01.2020 A.D.I. Deseuri Prahova a solicitat aprobararea tarifelor pentru serviciul de colectare 

si transport deseuri municipale. 

Fata de cele prezentate mai sus rog Consiliului local sa dispuna.  

 
 

Intocmit,  

Nitu Elena 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

VICEPRIMAR 

Nr. _____/19.03.2020 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotarare  

privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de colectare  a deseurilor  si  
imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe seama orasului 

Valenii de Munte actul aditional nr.2 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  
  

 

Urmare 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, se impune aprobarea tarifelor distincte pentru 

activitatea de colectare a deseurilor municipale. 

Astfel, potrivit art. 17 alin.(1) din Legea nr. 211/2011 autoritatile administratiei publice locale 

ale unitatilor adminstrativ teritoriale, respectiv asociatiile de dezvolatare comunitara. printre altele, au 

urmatoarele obligatii: 

- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hârtie, metal, plastic si sticla din 

deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face în cadrul unui singur 

contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate; 

- sa atinga, pâna la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si 

reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hârtie, metal, plastic 

si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, în masura în care aceste fluxuri 

de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii; 

- sa stabileasca si sa aprobe tarife distincte pentru deseurile colectate separat (hartie, metal, 

plastic si sticla) precum si tarife pentru colectarea deseurilor altele decat cele colectate separat; 

- sa stabileasca sanctiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separa în mod 

corespunzator cele doua fluxuri de deseuri. 

Prin adresele inregistrate la UAT oras Valenii de Munte sub numerele 25.331/11.12.2019, 

1062/17.01.2020 A.D.I. Deseuri Prahova a solicitat aprobararea tarifelor pentru serviciul de colectare 

si transport deseuri municipale. 

Fata de cele prezentate mai sus rog Consiliului local sa dispuna.  

 
 
 

Viceprimar, 

Mares Liliana 

 

 

 

 


