ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TORGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind majorarea tarifului pentru serviciul de salubrizare si împuternicirea Primarului Comunei
Tirgsoru Vechi sa semneze Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor
Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. precum si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru
activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform adresei
Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia
Generala Programe Europene Infrastructura Mare - Directia Gestionare POS Mediu nr.
31958/19.06.2017

Avand in vedere:
Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova, inregistrata cu nr. 7414/28.06.2017.
Raportul de specialitate al secretarului comunei, prin care se propune majorarea tarifului
pentru serviciul de salurizare si împuternicirea d-lui Dragan Nicolae- primarul Comunei Tirgsoru
Vechi sa semneze Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C.
Rosal Grup S.A. si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru activitatea de colectare separată
și transport separat al deșeurilor municipale, conform adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Europene
Infrastructura Mare - Directia Gestionare POS Mediu nr. 31958/19.06.2017, inregistrat cu
nr.7413/28.06.2017 ;
Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova” nr. 1123/28.06.2017;
In baza prevederilor contractului nr. 1792/13.09.2017 de delegare prin concesiune a
gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele : 2 –
Boldesti-Scaeni si 6 – Valea Doftanei, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova”;
In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 61/18.05.2017 privind
împuternicirea Primarului Comunei Tirgsoru Vechi sa semneze “Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in
zonele : 2 – Boldesti-Scaeni si 6 – Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului
Local al Comunei Tirgsoru Vechi de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul
pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților;
In baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, actualizată;
In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul
de salubrizare a localităţilor, actualizată;
In temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Ia act de modificarea si completarea prevederilor capitolului IV Executarea contractului,
art.10 - Tariful, din contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” cu S.C. Rosal
Grup S.A., astfel:
1.1
- aproba modificarea alin. 1, lit a) ca urmare a ajustarii tarifelor pentru activitatea
de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale conform Anexei la
prezenta.
1.2
- ia act de modificarea si completarea alin. 6 cu urmatorul continut
“Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegarii se factureaza de catre Delegat
direct catre utilizatori, pe baza contractelor incheiate cu acestia. Tariful practicat nu
trebuie sa depaseasca valoarea maxima stabilita in Aplicatia de Finantare, acesta poate fi
depasit numai ca urmare a modificarii legislatiei specifice, in vigoare, in domeniu.”
ART.2. Împuternicește Primarul Comunei Tirgsoru Vechi sa voteze în Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova” modificarea si completarea Contractului nr. 1792/13.09.2016 si să
semneze Actul adițional nr. 2 care contine prevederile de la articolul 1 si face parte
integranta din prezenta hotarare..
ART.4. Primar Comunei Tirgsoru Vechi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
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