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COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMAR 

NR. ......./9.03.2017 

 

 

                                        RAPORT 
       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 

 
        Obiectivul general al proiectului este să sprijine dezvoltarea unui sistem de management 

integrat al deşeurilor municipal şi a celor similare în judeţul Prahova, finanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională , prin promovarea calitatii si eficientei serviciilor publice de salubrizare, 

protectia mediului inconjurator , satisfacerea nevoilor populatiei , instituţiilor publice si agenţilor 

economici. 

             Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati: 

- colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 

provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a 

aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; 

-  colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

- organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor; 

- operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile 

- sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare; 

- măturatul, spălatul, stropirea si întretinerea cailor publice; 

- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 

polei sau de inghet; 

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre 

unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare; 

-organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare; 

- administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor 

municipale si a deseurilor similare; 

-dezinsecţia, dezinfecţia si deratizarea.  

        Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata (gestiune directa sau delegată), activitatile 

specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al 

serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local sau a asociatiei de 

dezvoltare comunitara, dupa caz, intocmite in conformitate cu regulamentul- cadru al serviciului de 

salubrizare si caietul de  

sarcini- cadru, elaborate si aprobate de catre A.N.R.S.C. prin ordin.       

        În scopul eficientizarii activitatilor aferente managementului deseurilor, in judetul Pahova au 

fost stabilite 7 zone de colectare si transport: 

- prima zona de colectare si transport este constituita din orasele statiuni din  

zona Valea Prahovei si include orasele Sinaia, Busteni si Azuga; totalul populatiei din zona 1 in 

anul 2014 era de 30.507 locuitori in mediul urban; 

_      zona 2 de colectare si transport include ca localitati urbane importante Municipiul Ploiesti si 

orasele Baicoi, Boldesti-Scaeni, Plopeni si Slanic, iar ca localitati rurale un numar de 30 de comune; 

totalul populatiei din zona 2 era de 459.233 locuitori (314.274 in mediul urban si 144.959 in mediul 

rural, la nivelul anului 2014); in cadrul acestei zone se afla depozitul de deseuri conform Boldesti 

Scaeni; au fost propuse doua obiective: statie de sortare la Boldesti – Scaeni langa depozitul 

urban conform si statie TMB la Ploiesti, 
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_    zona 3 de colectare si transport este reprezentata de zona deservita de proiectele finantate 

prin PHARE CES 2004 si 2005 „Infiintare sistem de colectare, selectare si 

transfer de deseuri menajere in comunele Draganesti, Gherghita si Dumbrava judetul 

Prahova” si „ Infiintarea unei statii de obtinere a compostului din deseuri biodegradabile in comuna 

Balta Doamnei”; include un numar de 9 comune, fiind doar zona rurala, totalulpopulatiei era de 

28.415 locuitori in anul 2014; in cadrul zonei 3, ca si investitii existente se afla statia de sortare si 

transfer Draganesti si statia de compostare Balta Doamnei, 
_   zona 4 de colectare si transport include orasul Urlati si un numar de 17 comune; totalul 

populatiei era de 64.639 locuitori din care 51.672 in mediul rural si 12.967 in mediul urban in anul 

2014; a fost propusa ca investitie statia de tranfer de la Urlati. 

_   zona 5 de colectare si transport include orasul Valenii de Munte si un numar de 22 de comune; 

totalul populatiei in zona 5 in anul 2014 era de 84.669 locuitori, din care 69.432 in mediul rural si 

15.237 in mediul urban; in cadrul zonei 5, ca investitii existente sunt statia de sortare si depozitul 

de deseuri conform Valenii de Munte. 

_  zona 6 de colectare si transport este zona deservita de proiectul „Rampa de transfer deseuri 

menajere sat Traisteni, punct Prislop (Valea Doftanei)”, finantat din bugetul local cu un numar de 

5.592 locuitori integral din mediul rural in anul 2014; in cadrul acestei zone, ca investitie existenta 

este statia de transfer Valea Doftanei; 
_  zona 7 de colectare si transport include Municipiul Câmpina, orasele Breaza si Comarnic si un 

numar de 11 localitati rurale; totalul populatiei in zona 7 in anul 2014 era de circa114.471 locuitori, 

din care 77.342 locuitori in mediul urban si 34.129 locuitori in mediul rural; in cadrul acestei zone, 

ca si investitie existenta este statia de transfer Câmpina. 

        Sistemul de colectare a deseurilor municipale propus pentru judetul Prahova este de colectare a 

4 fracţii: una de deşeuri reziduale (in amestec cu biodeşeuri) si 3 fracţii de deseuri reciclabile. 

Fracţiile reciclabile sunt: hartie/carton, plastic/metal si sticlă.  

        Pentru gospodăriile din mediul rural a fost prevazuta implementarea sistemului de compostarea 

individuală a deşeurilor. 

       Având in vedere documentaţia comunicata de catre A.D.I.Prahova , in data de 7.03.2017, 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, propunem adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

documentelor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul 

Prahova”, precum si acordarea mandatului special către primarul localitaăţii in vederea votării şi 

semnării tuturor documentelor din cadrul Asociaţiei. 

 

 

 

 

 

                     Secretarul unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei 

                                        Jr.Constantin Corina 

 

 

 

 

 

 

 


