
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 
  
                                     HOTĂRÂRE 
     privind aprobarea documentaţiei 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 
primarului localităţii  în vederea semnării documentelor care se aprobă în  
                                 cadrul Asociaţiei 
 
        Având în vedere: 
       -  Prevederile legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile 
de serviciu , cu modificările şi completările ulterioare, 
       -  Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
       -  Prevederile art. 6 alin.1 şi alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -  Prevederile art. 8 alin. (2) lit. c, art. 10, alin. 4 si 5 si art. 32, alin. 4 din Legea 
51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati Publice, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
       - Prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), alin. 3, art.14 alin.3 din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       - Prevederile art. 59 alin.(1), B, lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 211/2011  
privind regimul deşeurilor, republicată (1) , 

- Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea  
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv – cadru , ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilitati publice, art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilitate publică,  
         Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 3/29.01.2009.privind 
aprobarea asocierii comunei Gura Vitioarei cu unităţile administrativ- teritoriale de 
pe raza judeţului Prahova, în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „ Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova’’; 



         Luând act de prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”: art. 5, alin. 2; art. 17, 
alin. 2 şi 3, art.22, alin.1, precum şi de prevederile Documentului de Poziţie al 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, 
         Luând act de nota de fundamentare nr.1616/9.03.2017 a Primarului  şi de 
raportul nr.1617/9.03.2017 al Secretarului unităţii administrativ-teritoriale prin 
care se propune aprobarea documentelor de delegare a serviciului public de 
salubrizare , 
         Luând în considerare avizul de legalitate al Secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale , precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism , 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),alin.2 lit.d. art.45 alin.2 lit.d ,art. 91 
alin. 5, lit. c), pct. 13, alin. 6 lit. c, precum şi art. 115 alin.1 lit.a , alin.3, alin.5- 
alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
          Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
                                       HOTĂRĂŞTE : 
 
ART. 1.- Se aprobă documentaţia de delegare a serviciului public de salubrizare , 
conform proiectului SMID Prahova , care conţine următoarele documente : 

- Caietul de sarcini si anexele nr.1- nr.8 ,  
- 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 ,  

- Fişa de date si anexele, 
- Strategia de contractare , 
- Studiul de fundamentare 

ART. 2- Se mandatează Primarul comunei Gura Vitioarei , domnul Tirifon 
Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 10.12.1950  in Valenii de Munte, 
judetul Prahova, domiciliat in comuna Gura Vitioarei , sat Gura Vitioarei , nr.318, 
posesor al CI seria PX, nr. 137696, eliberat de S.P.C.L.E.P Valenii de Munte, la 
data de 14.12.2012 , să voteze şi să semneze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor 
Prahova, documentele mai sus- menţionate, dar si forma finală a acestora care va 
cuprinde eventualele corecţii impuse de Autoritatea Naţională a Achiziţiilor 
Publice în urma procesului de evaluare şi validare a acestuia. 
ART. 3- Se mandatează Primarul comunei Gura Vitioarei , domnul Tirifon 
Gheorghe, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 



Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova, să aprobe şi să semneze 
contractul de delegare care urmează să fie încheiat cu operatorul selectat de 
comisia de licitaţie , precum şi toate actele adiţionale ulterioare la contractul de 
delegare , cu excepţia celor care aprobă tarifele. 
ART. 4- Se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul 
comunei Gura Vitioarei , domnul Tirifon Gheorghe. 
ART. 5- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova ,Consiliului Judetean Prahova –Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor 
Prahova’’, Primarului localitatii , precum şi compartimentelor de resort din 
aparatul de specialitate al primarului , prin intermediul Secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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