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COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMAR 

NR. ......./9.03.2017 

 

 

                             NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

     la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei de delegare a 

serviciului public de salubrizare în cadrul Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova’’, precum şi acordarea unui mandat 

special reprezentantului autorităţii locale în vederea semnării documentelor care  

                             se aprobă în cadrul Asociaţiei 

 

 

          Consiliul Judeţean Prahova pregăteşte proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, proiect ce urmează a fi promovat în 

vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu - 

Axa 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”. 

Obiectivul general al proiectului este să sprijine dezvoltarea unui sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Prahova, finanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională. 

          Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor vor aparţine 

domeniului public al judeţului, iar gestionarea şi exploatarea sistemului se va realiza 

în mod unitar.  

          Pentru optimizarea serviciilor nou create s-a realizat o zonare a judeţului prin 

care să se obţină o eficacitate maximă a sistemului propus pentru gestionarea 

deşeurilor. 

          Capacităţile/indicatorii tehnico-economici descrişi în Studiul de fundamentare 

se regăsesc în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre supus 

dezbaterii. 

        Durata totală de implementare a proiectului (perioada cuprinsă între data 

semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în 

cadrul proiectului) este de 30 luni. 

         În cazul contractelor de delegare pentru activitatea de colectare si transport a 

deseurilor se propune ca durata acestora sa fie de 8 ani raportat la durata de 

amortizare si la recomandarile AM POS Mediu. 

          Avand in vedere prevederile art. 22 alin.1 din Statutul Asociatiei, pentru 

aprobarea documentelor de mai sus , si anume : caietul de sarcini si anexele , modelul 

de contract si anexele delegarii serviciului de colectare si transport al deseurilor 

municipale si operarea statiilor de transfer care urmeaza sa fie incheiat cu operatorul 

selectat de comisia de licitatie ,  fisa de date si anexele, strategia de contractare si 

studiul de fundamentare, este necesara adoptarea unei hotarari in Adunarea Generala 

a Asociatiei care nu poate fi votata decat in baza unui ,,mandat special , acordat 

expres , in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a fiecarui asociat,,. 

           Propun acordarea acestui mandat special catre primarul localitatii. 
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           Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 91 

alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea 

unei hotărâri privind aprobarea documentelor aferente proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în Judeţul Prahova”. 

 

 

 

                                                      PRIMAR 

                                            TIRIFON GHEORGHE 


