
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului referitor la modul de implementare a proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

Având în vedere expunerea de motive nr.12037/03.09.2010,  formulata  de Primarul  orasului 
Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de: 
- raportul  de specialitate nr.12038/03.09.2010, întocmit de dna.Ioana Bondoc şi 

dl.Florentin Marin, prin care se propune aprobarea Acordului referitor la modul de implementare al 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”; 

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public şi 
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

- avizul nr.12039/03.09.2010, al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.70/30.07.2009 privind aprobarea asocierii oraşului 

Breaza  cu  judeţul  Prahova,  în  vederea  constituirii  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară 
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”; 

- prevederile art. 6 alin.(1) lit. d), alin. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 49 pct. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  426/2001,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

- prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de 
management  integrat  al  deşeurilor  şi  reabilitarea siturilor contaminate  istoric”,  Domeniul  Major  de 
Intervenţie  2.1  “Dezvoltarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deşeurilor  şi  extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor” eliberat de Autoritatea de Management POS Mediu;

- scrisoarea nr.12898/25.08.2010 a Consiliului Judeţean Prahova;
În temeiul art. 14, art. 36 , alin.(6), lit.a), art. 45 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia 

publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1  Se  aprobă  Acordul  denumit  „Document  de  poziţie  privind  modul  de  implementare  a 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuterniceşte primarul oraşului Breaza să semneze acordul prevazut la art.1, precum 
şi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3  Prezenta hotarare va fi comunicată  de către Servicului Administratie Publica Locala: 
Instituţiei Prefectului Prahova şi  persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează:
Consilier local,    Secretar oraş,
Enache Ion           Moldoveanu Elena

Breaza, 9 septembrie 2010
Nr.85



ANEXA LA HCL NR.85/09.09.2010

DOCUMENT DE POZIŢIE
PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL PRAHOVA”

Încheiat între:

1. Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, 
nr. 2-4, judeţul Prahova, cod 100066, reprezentat de Cosma Mircea, în calitate de preşed
inte al Consiliului Judeţean Prahova, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Con
siliului Judeţean  nr.70 din 26.06.2009; 

2. Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu sediul în municipiul 
Ploieşti, str. B-dul Republicii nr.1-2, judeţul Prahova, cod 100066, reprezentat de Volose
vici Andrei Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.228 din 29.07.2009; 

3. Municipiul  Câmpina, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpina, cu sediul în mu
nicipiul Câmpina, str. B-dul Culturii nr.18, judeţul Prahova, cod 105600, reprezentat de 
Tiseanu Horia Laurenţiu,  în calitate de primar,  legal  împuternicit  în acest  scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 30.07.2009;

4. Oraşul Azuga, prin Consiliul Local al Oraşului Azuga, cu sediul în oraşul Azuga, str. Vic
toriei nr.61, judeţul Prahova, cod 105100, reprezentat de Purcaru Adrian Gheorghe, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74 
din 30.07.2009; 

5. Oraşul  Băicoi, prin Consiliul Local al Oraşului Băicoi, cu sediul în oraşul Baicoi, str. 
Unirii nr.21, judeţul Prahova, cod 105200, reprezentat de Stătescu Ciprian- Gheorghe, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
52 din 28.07.2009;

6. Oraşul  Breaza, prin Consiliul Local al Oraşului Breaza, cu sediul în oraşul Breaza, str. 
Republicii nr. 78, judeţul Prahova, cod 105400, reprezentat de Ferăstrăeru Ion Nicolae, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
70 din 30.07.2009;

7. Oraşul  Boldeşti Scăieni, prin Consiliul Local al Orasului Boldeşti Scăieni, cu sediul în 
oraşul Boldeşti Scăieni, str. Podgoriei nr.2, judeţul Prahova, cod 105300, reprezentat de 
Bucuroiu  Constantin,  în  calitate  de  primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 27.07.2009;

8. Oraşul Buşteni, prin Consiliul Local al Orasului Busteni, cu sediul în oraşul Buşteni, str. 
B-dul Libertăţii nr.91, judeţul Prahova, cod 105500, reprezentat de Savin Emanoil, în cal
itate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.88 din 
23.07.2009;

9. Oraşul Comarnic, prin Consiliul Local al Orasului Comarnic, cu sediul în oraşul Comar
nic, str. Republicii nr.104, judeţul Prahova, cod 105700, reprezentat de  Botoacă Vasile 
Dorian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.61 din 04.08.2009;

10. Oraşul Plopeni, prin Consiliul Local al oraşului Plopeni, cu sediul în oraşul Plopeni, str. 
Independenţei, nr. 12, judeţul Prahova, cod 105900 reprezentat de Niţă Dragoş, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 99 din 
27.07.2009;

11. Oraşul Sinaia, prin Consiliul Local al oraşului Sinaia, cu sediul în oraşul Sinaia, str. Carol 
I nr. 47, judeţul Prahova, cod 106100, reprezentat de Oprea Vlad Gheorghe, în calitate 



de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 146 din 
07.09.2009;

12. Oraşul Slănic, prin Consiliul Local al oraşului Slănic, cu sediul în oraşul Slănic, str. Pro
gresului, nr. 4, judeţul Prahova, cod 106200, reprezentat de Costea Daneluş, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  43  din 
29.07.2009;

13. Oraşul Urlaţi, prin Consiliul Local al oraşului Urlaţi, cu sediul în oraşul Urlaţi, str. 23 Au
gust nr. 9, judeţul Prahova, cod 106300, reprezentat de Măchiţescu Marian, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  66  din 
30.07.2009;

14. Oraşul Vălenii de Munte, prin Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte, cu sediul în 
localitatea  Vălenii  de  Munte,  str.  Nicolae  Iorga  nr.  77,  judeţul  Prahova,  cod  106400, 
reprezentat de  Niţu Mircea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 31.07.2009;

15. Comuna Adunaţi, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Adunaţi,  cu  sediul  în  localitatea 
Adunaţi, sat Adunţi, nr. 87, judeţul Prahova, cod 107005, reprezentat de  Negotei Octa
vian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Lo
cal  nr.22 din 23.07.2009;

16. Comuna Albeşti Paleologu, prin Consiliul Local al comunei Albeşti Paleologu, cu sediul 
în  localitatea  Albeşti-Paleologu,  nr.  91,  judeţul  Prahova,  cod  107010,  reprezentat  de 
Popescu Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 34 din 30.07.2009;

17. Comuna Aluniş, prin Consiliul Local al comunei Aluniş, cu sediul în localitatea Aluniş, 
nr. 1042, judeţul Prahova, cod 107015, reprezentat de Bîgiu Iulian - Cristian, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 din 
28.07.2009;

18. Comuna Apostolache, prin Consiliul Local al comunei Apostolache, cu sediul în locali
tatea Apostolache, nr. 91, judeţul Prahova, cod 107020, reprezentat de Bratu Mihail, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 19 
din 28.07.2009;

19. Comuna Ariceştii  Rahtivani, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Ariceştii  Rahtivani,  cu 
sediul  în  localitatea  Ariceştii  Rahtivani,  str.  Principală,  nr.  75,  judeţul  Prahova,  cod 
107025, reprezentat de  Cristea Alexandru,  în calitate de primar, legal împuternicit  în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 24 din 13.07.2009;

20. Comuna Ariceştii Zeletin, prin Consiliul Local al comunei Ariceştii Zeletin, cu sediul în 
localitatea Ariceştii Zeletin, str. Principală, nr. 75, judeţul Prahova, cod 107030, reprezen
tat de  Roşu Florin Daniel,  în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr.26 din 03.08.2009;

21. Comuna Baba Ana, prin Consiliul Local al comunei Baba Ana, cu sediul în localitatea 
Baba Ana, judeţul Prahova, cod 107035, reprezentat de Bulete Nicolai, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  37  din 
30.07.2009;

22. Comuna Balta Doamnei, prin Consiliul Local al comunei Balta Doamnei, cu sediul în lo
calitatea Balta Doamnei, judeţul Prahova, cod 107040, reprezentat de Dascălu Vasile, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 18 
din 29.07.2009;

23. Comuna Bălţeşti, prin Consiliul Local al comunei Bălţeşti, cu sediul în Bălţeşti, str.Princi
pală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107045, reprezentat de Radu Ion, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.34 din 16.07.2009;

24. Comuna Băneşti, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Băneşti,  cu  sediul  în  Băneşti, 
str.Gherghiceni, nr. 495, judeţul Prahova, cod 107050, reprezentat de  Ion-Costache Pe



tre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 93 din 30.07.2009;

25. Comuna Bărcăneşti, prin Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, cu sediul în localitatea 
Bărcăneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107075, reprezentat de Dima Gheorghe, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
24 din 20.07.2009;

26. Comuna Bătrâni, prin Consiliul Local al comunei Bătrâni, cu sediul în localitatea Bătrâni, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107536, reprezentat de Necula Gheorghe, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 29 din 
20.08.2009;

27. Comuna Berceni, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Berceni,  cu  sediul  în  localitatea 
Berceni,  judeţul Prahova, cod 107060, reprezentat de  Bucur Constantin, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  48  din 
30.07.2009;

28. Comuna Bertea, prin Consiliul Local al comunei Bertea, cu sediul în localitatea Bertea, 
judeţul Prahova, cod 107065, reprezentat de Petcu Ion, în calitate de primar, legal împut
ernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 22 din 28.07.2009;

29. Comuna Blejoi, prin Consiliul Local al comunei Blejoi, cu sediul în localitatea Blejoi, 
judeţul Prahova, cod 107070, reprezentat de Dumitru Adrian, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.28 din 30.07.2009; 

30. Comuna Boldeşti Grădiştea, prin Consiliul Local al comunei Boldeşti Grădiştea, cu sedi
ul în localitatea Boldeşti Grădiştea, D.N1, nr. 72, judeţul Prahova, cod 107055, reprezentat 
de  Enescu Niculae  Emil,  în  calitate  de  primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 14 din 16.07.2009;

31. Comuna Brazi, prin Consiliul Local al comunei Brazi, cu sediul în localitatea Brazi, str. 
Teilor, nr.80, judeţul Prahova, cod 107080, reprezentat de Radu Ilie, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.29 din 22.07.2009;

32. Comuna Brebu prin Consiliul Local al comunei Brebu, cu sediul în localitatea Brebu, 
judeţul Prahova, cod 107100, reprezentat de Comăniţă Dumitru, în calitate de primar, le
gal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 38 din 03.08.2009;

33. Comuna Bucov prin Consiliul Local al comunei Bucov, cu sediul în localitatea Bucov, 
Str. Principală, judeţul Prahova, cod 107110, reprezentat de Savu Ion, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  52  din 
27.07.2009;

34. Comuna Călugăreni, prin Consiliul Local al comunei Călugăreni, cu sediul în localitatea 
Călugăreni, judeţul Prahova, cod 107115, reprezentat de Cârlan Ileana, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.14  din 
14.07.2009;

35. Comuna Cărbuneşti, prin Consiliul Local al comunei Cărbuneşti, cu sediul în localitatea 
Cărbuneşti, judeţul Prahova, cod 107120, reprezentat de Stan Petre, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.14 din 22.07.2009;

36. Comuna Ceptura, prin Consiliul Local al comunei Ceptura, cu sediul în localitatea Cep
tura, judeţul Prahova, cod 107125, reprezentat de Pană Gheorghe, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.22 din 31.07.2009;

37. Comuna Ceraşu, prin Consiliul Local al comunei Ceraşu, cu sediul în localitatea Ceraşu, 
judeţul Prahova, cod 107140, reprezentat de  Duca Dumitru, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 36 din 31.07.2009;

38. Comuna Chiojdeanca, prin Consiliul Local al comunei Chiojdeanca cu sediul în locali
tatea Chiojdeanca, judeţul Prahova, cod 107150, reprezentat de Cristea Ion Vasile, în cal
itate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 22 
din 24.07.2009;



39. Comuna Ciorani, prin Consiliul Local al comunei Ciorani, cu sediul în localitatea Cio
rani, str.Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107155, reprezentat de Voicu Marin, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 27 
din 16.07.2009;

40. Comuna Cocorăştii Mislii, prin Consiliul Local al comunei Cocorăştii Mislii, cu sediul în 
localitatea Cocorăştii Mislii, str. Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107165, reprezen
tat  de  Alexandru  Daniel,  în  calitate  de  primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 32 din 29.07.2009;

41. Comuna Cocorăştii Colţ, prin Consiliul Local al comunei Cocorăştii Colţ, cu sediul în lo
calitatea Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova, cod 107379 reprezentat de  Bardaş Doru, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 17 
din 23.07.2009.;

42. Comuna Colceag, prin Consiliul Local al comunei Colceag, cu sediul în localitatea Col
ceag, judeţul Prahova, cod 107170 reprezentat de Papainog Gabriel, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 21 din 22.07.2009;

43. Comuna Cornu, prin Consiliul Local al comunei Cornu, cu sediul în localitatea Cornu, 
str. B-dul Libertatii, nr.750, cod 107180 judeţul Prahova, reprezentat de Nanu Cornel, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 
din 28.07.2009;

44. Comuna Cosminele, prin Consiliul Local al comunei Cosminele, cu sediul în localitatea 
Cosminele, cod 107185 judeţul Prahova, reprezentat de Micu Dumitru, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  16  din 
30.07.2009;

45. Comuna Drajna, prin Consiliul Local al comunei Drajna, cu sediul în localitatea Drajna, 
judeţul Prahova, cod 107190, reprezentat de  Gavrilă Mihai, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 40 din 29.07.2009;

46. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti, str. Principală, nr.384, judeţul Prahova, cod 107210, reprezentat de Dumitra
che Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 51 din 28.07.2009;

47. Comuna Dumbrava, prin Consiliul Local al comunei Dumbrava, cu sediul în localitatea 
Dumbrava, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107220, reprezentat de Bunea Nicolae, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.18 
din 31.08.2009;

48. Comuna Dumbrăveşti, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăveşti, cu sediul în locali
tatea  Dumbrăveşti,  str.  Principală,  judeţul  Prahova,  cod  107230,  reprezentat  de  State 
Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 56 din 23.07.2009;

49. Comuna Filipeştii de Pădure, prin Consiliul Local al comunei Filipeşti de Pădure, cu 
sediul în localitatea Filipeşti  de Pădure,  Str.  Valea Rea,  nr.  344, judeţul  Prahova,  cod 
107245,  reprezentat  de  Morărescu Costel,  în  calitate  de  primar,  legal  împuternicit  în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 50 din 28.07.2009;

50. Comuna Filipeştii de Târg, prin Consiliul Local al comunei Filipeşti de Târg, cu sediul în 
localitatea Filipeşti de Târg, judeţul Prahova, cod 107250, reprezentat de Manole Aure
lian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Lo
cal  nr.25 din 23.07.2009;

51. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al comunei Fântânele, cu sediul în localitatea 
Fântânele, nr.440, judeţul Prahova, cod 107240, reprezentat de Mateiu Dumitru, în cali
tate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 32 din 
23.07.2009;



52. Comuna Floreşti, prin Consiliul Local al comunei Floreşti, cu sediul în localitatea Flo
reşti, str. Principală, nr.604, judeţul Prahova, cod 107255, reprezentat de  David Eugen 
Eduard, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 52 din 29.07.2009;

53. Comuna Fulga, prin Consiliul  Local  al  comunei  Fulga,  cu sediul  în localitatea Fulga, 
judeţul Prahova, cod 107260, reprezentat de Badea Constantin, în calitate de primar, le
gal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 30 din 30.07.2009;

54. Comuna Gherghiţa, prin Consiliul Local al comunei Gherghiţa, cu sediul în localitatea 
Gherghiţa, judeţul Prahova, cod 107265, reprezentat de Ciolacu Constantin, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  22  din 
15.07.2009;

55. Comuna Gorgota, prin Consiliul Local al comunei Gorgota, cu sediul în localitatea Gor
gota, str. Principală, nr.70 judeţul Prahova, cod 107275, reprezentat de Ioniţă Veronica, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
18 din 28.07.2009;

56. Comuna Gornet, prin Consiliul Local al comunei Gornet, cu sediul în localitatea Gornet, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107285, reprezentat de  Petrescu Ion, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  42  din 
16.07.2009;

57. Comuna Gornet Cricov, prin Consiliul Local al comunei Gornet Cricov, cu sediul în lo
calitatea Gornet Cricov, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107290, reprezentat de Niţu 
Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliu
lui Local nr. 23 din 31.07.2009;

58. Comuna Gura Vadului, prin Consiliul Local al comunei Gura Vadului, cu sediul în local
itatea Gura Vadului, str. Principală, nr.420, judeţul Prahova, cod 107300, reprezentat de 
Lungu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 23 din 22.07.2009;

59. Comuna Gura Vitioarei, prin Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei, cu sediul în lo
calitatea Gura Vitioarei, judeţul Prahova, cod 107305, reprezentat de Tirifon Gheorghe, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
34 din 23.07.2009;

60. Comuna Iordăcheanu, prin Consiliul Local al comunei Iordăcheanu, cu sediul în locali
tatea Iordăcheanu, judeţul Prahova, cod 107310, reprezentat de Safta Constantin, în cali
tate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 32 din 
24.08.2009;

61. Comuna Izvoarele, prin Consiliul  Local al  comunei Izvoarele,  cu sediul  în localitatea 
Izvoarele, str. Gării, nr.381, judeţul Prahova, cod 107320, reprezentat de Dinulescu Mar
gareta, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 46 din 14.07.2009;

62. Comuna Jugureni, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Jugureni,  cu  sediul  în  localitatea 
Jugureni, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107330, reprezentat de Mărcoceanu Con
stantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 16 din 24.07.2009;

63. Comuna Lapoş, prin Consiliul Local al comunei Loapoş, cu sediul în localitatea Lapoş, 
str. Principală, nr.54A, judeţul Prahova, cod 107335, reprezentat de Ivan Zoica, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 14 din 
27.07.2009;

64. Comuna Lipăneşti, prin Consiliul  Local al  comunei Lipăneşti,  cu sediul în localitatea 
Lipăneşti, str. Principală, nr.47, judeţul Prahova, cod 107340, reprezentat de Nica Robert-
Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 49 din 08.07.2009;



65. Comuna Măgurele, prin Consiliul Local al comunei Măgurele, cu sediul în localitatea 
Măgurele, judeţul Prahova, cod 107345, reprezentat de Apostolescu Constantin Ion, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 23 
din 16.07.2009;

66. Comuna Măgureni, prin Consiliul Local al comunei Măgureni, cu sediul în localitatea 
Măgureni, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107350, reprezentat de Iarca Gheorghe, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
57 din 16.07.2009;

67. Comuna Măneciu, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Măneciu,  cu  sediul  în  localitatea 
Măneciu, str. Tabla Buţii, nr. 246, judeţul Prahova, cod 107355, reprezentat de Lupu Şte
fan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 39 din 17.07.2009;

68. Comuna Măneşti, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Măneşti,  cu  sediul  în  localitatea 
Măneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107375, reprezentat de Grigore Nicolae, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 13 
din 29.07.2009;

69. Comuna Olari, prin Consiliul Local al comunei Olari, cu sediul în localitatea Olari, str. 
Principală, judeţul Prahova, cod 107269, reprezentat de  Voinescu Milică, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  17  din 
31.07.2009;

70. Comuna Păcureţi, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Păcureţi,  cu  sediul  în  localitatea 
Păcureţi, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107395, reprezentat de Andreescu Grigore, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
25 din 30.07.2009;

71. Comuna Păuleşti, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Păuleşti,  cu  sediul  în  localitatea 
Păuleşti, str. Principală, nr. 650, judeţul Prahova, cod 107400, reprezentat de  Drăguşin 
Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 45 din 14.07.2009;

72. Comuna Plopu, prin Consiliul  Local al comunei Plopu, cu sediul în localitatea Plopu, 
judeţul Prahova, cod 107405, reprezentat de Predoiu Gheorghe, în calitate de primar, le
gal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 24 din 24.07.2009;

73. Comuna Podenii Noi, prin Consiliul Local al comunei Podenii Noi, cu sediul în locali
tatea Podenii  Noi,  str.  Principală,  nr.56,   judeţul  Prahova,  cod 107410, reprezentat  de 
Mărgărit Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 68 din 21.07.2009;

74. Comuna Poiana Câmpina, prin Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina, cu sediul în 
localitatea Poiana Câmpina, str. Uzinei, nr.462, judeţul Prahova, cod 107425, reprezentat 
de Duţă Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Con
siliului Local  nr. 30 din 23.07.2009;

75. Comuna Poienarii Burchii, prin Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, cu sediul 
în localitatea Poienarii Burchii, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107430, reprezentat 
de Nedelcu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 27 din 30.07.2009;

76. Comuna Poseşti, prin Consiliul Local al comunei Poseşti, cu sediul în localitatea Poseşti, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107440, reprezentat de Grigore Emilian, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 30 din 
27.07.2009;

77. Comuna Predeal Sărari, prin Consiliul Local al comunei Predeal Sărari, cu sediul în lo
calitatea Predeal Sărari, judeţul Prahova, cod 107460, reprezentat de Coman Dumitru, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 22 
din 22.07.2009;



78. Comuna Proviţa de Jos, prin Consiliul Local al comunei Proviţa de Jos, cu sediul în lo
calitatea Proviţa de Jos, str. Principală, nr. 168, judeţul Prahova, cod 107475, reprezentat 
de  Dumitrescu  Mihai,  în  calitate  de  primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 19 din 27.07.2009;

79. Comuna Proviţa de Sus, prin Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, cu sediul în lo
calitatea Proviţa de Sus, judeţul Prahova, cod 107480, reprezentat de Cosmoiu Elena, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 42 
din 24.07.2009;

80. Comuna Puchenii Mari, prin Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, cu sediul în lo
calitatea Puchenii Mari, judeţul Prahova, cod 107485, reprezentat de Negoi Constantin, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
43 din 27.07.2009;

81. Comuna Rîfov, prin Consiliul Local al comunei Rîfov, cu sediul în localitatea Rîfov, str. 
Principală, nr. 23, judeţul Prahova, cod 107495, reprezentat de Chivu Mircea, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 88 din 
14.07.2009;

82. Comuna Salcia, prin Consiliul Local al comunei Salcia, cu sediul în localitatea Salcia, 
judeţul Prahova, cod 107505, reprezentat de Boştină Dan, în calitate de primar, legal îm
puternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 16 din 20.07.2009;

83. Comuna Sălciile, prin Consiliul Local al comunei Sălciile, cu sediul în localitatea Sălciile, 
judeţul Prahova, cod 107510, reprezentat de Stan Nistor, în calitate de primar, legal îm
puternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 16 din 27.07.2009;

84. Comuna Scorţeni, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Scorţeni,  cu  sediul  în  localitatea 
Scorţeni, judeţul Prahova, cod 107525, reprezentat de Bazgă Gheorghe, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  37  din 
29.07.2009;

85. Comuna Secăria, prin Consiliul Local al comunei Secăria, cu sediul în localitatea Secăria, 
nr.367A, judeţul Prahova, cod 107530, reprezentat de Popa Iulian, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 26 din 27.07.2009;

86. Comuna Sîngeru, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Sângeru,  cu  sediul  în  localitatea 
Sângeru, str.  Principală, nr.  23, judeţul Prahova, cod 107515, reprezentat de  Băjinaru 
Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliu
lui Local  nr. 18 din 14.07.2009;

87. Comuna Starchiojd, prin Consiliul Local al comunei Starchiojd, cu sediul în localitatea 
Starchiojd, str. Principală, nr. 1071, judeţul Prahova, cod 107535, reprezentat de Gîrbea 
Ahmed-Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Con
siliului Local  nr.27 din 26.07.2009;

88. Comuna Surani, prin Consiliul Local al comunei Surani, cu sediul în localitatea Surani, 
judeţul Prahova, cod 107545, reprezentat de Cornea Marcela, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 25 din 16.07.2009;

89. Comuna Şirna, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Şirna,  cu  sediul  în  localitatea  Şirna, 
judeţul Prahova, cod 107550, reprezentat de Zaharia Marian, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.20 din 18.07.2009;

90. Comuna Şoimari, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Şoimari,  cu  sediul  în  localitatea 
Şoimari, judeţul Prahova, cod 107560, reprezentat de  Dragomir Constantin, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 33 din 
29.07.2009;

91. Comuna Şotrile, prin Consiliul Local al comunei Şotrile, cu sediul în localitatea Şotrile, 
str.  Principală, nr. 42, judeţul Prahova, cod 107565, reprezentat de  Davidescu Daniel-
Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 19 din 04.08.2009;



92. Comuna Ştefeşti, prin Consiliul Local al comunei Ştefeşti, cu sediul în localitatea Ştefeşti, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107575, reprezentat de Tăbăraş Vasile, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  20  din 
27.07.2009;

93. Comuna Talea, prin Consiliul Local al comunei Talea, cu sediul în localitatea Talea, str. 
Principală, judeţul Prahova, cod 107580, reprezentat de Vasile Adrian, în calitate de pri
mar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  13  din 
30.07.2009;

94. Comuna Tătaru, prin Consiliul Local al comunei Tătaru, cu sediul în localitatea Tătaru, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107585, reprezentat de Dobroţeanu Elena, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 30 din 
27.07.2009;

95. Comuna Teişani, prin Consiliul Local al comunei Teişani, cu sediul în localitatea Teişani, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107595, reprezentat de Stanciu Gheorghe, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr.30. din 
27.07.2009;

96. Comuna Telega, prin Consiliul Local al comunei Telega, cu sediul în localitatea Telega, 
str. Principală, judeţul Prahova, cod 107600, reprezentat de Ilie Gheorghe, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  24  din 
27.07.2009;

97. Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu, cu sediul în localitatea Tinosu, 
str.  Principală,  nr.347,  judeţul  Prahova,  cod  107610,  reprezentat  de  Andrei  Iulian-
Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 20 din 27.07.2009;

98. Comuna Tîrgşoru Vechi, prin Consiliul Local al comunei Tîrgşoru Vechi, cu sediul în lo
calitatea  Tîrgşoru  Vechi,  sat  Strejnicu,  str.  Principală,  nr.753B,  judeţul  Prahova,  cod 
107592, reprezentat de Drăgan Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 39 din 13.07.2009;

99. Comuna Tomşani, prin  Consiliul  Local  al  comunei  Tomşani,  cu  sediul  în  localitatea 
Tomşani, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107615, reprezentat de Potocea Ilie, în cali
tate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 26 din 
28.07.2009;

100.Comuna Vadu Săpat, prin Consiliul Local al comunei Vadu Săpat, cu sediul în localitatea 
Vadu  Săpat,  str.  Principală,  judeţul  Prahova,  cod  107244,  reprezentat  de  Zamfirescu 
Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 26 din 30.07.2009;

101.Comuna Valea Călugărească, prin Consiliul Local al comunei Valea Călugărească, cu 
sediul  în  localitatea Valea Călugărească,  str.  Principală,  judeţul  Prahova,  cod 107620, 
reprezentat de Neacşu Vasilică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local  nr. 93 din 30.07.2009;

102.Comuna Valea Doftanei, prin Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, cu sediul în lo
calitatea Valea Doftanei, judeţul Prahova, cod 107640, reprezentat de Mosor Gheorghe, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
31 din 20.07.2009;

103.Comuna Vărbilău, prin Consiliul Local al comunei Vărbilău, cu sediul în localitatea Văr
bilău, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107650, reprezentat de Ioniţă Ion, în calitate de 
primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotararea  Consiliului  Local   nr.  36  din 
31.07.2009;

104.Comuna Vîlcăneşti, prin Consiliul Local al comunei Vîlcăneşti, cu sediul în localitatea 
Vîlcăneşti, str. Principală, judeţul Prahova, cod 107655, reprezentat de Manole Adrian, 



în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.35 din 23.07.2009;

denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”.

Preambul

1. Părţile s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul  de  Salubrizare  „Parteneriatul  pentru  Managementul  Deşeurilor  –  Prahova”  (denumită  în 
continuare  „Asociaţia”),  în  scopul  realizării  proiectului  de  interes  comun „Sistem de  management 
integrat  al  deşeurilor  în  judeţul  Prahova”  (denumit  in  continuare  „Proiectul”)  şi  prin  prezentul 
Document de Poziţie (denumit în continuare „Acordul”) stabilesc modul detaliat în care urmează a fi 
implementat Proiectul.

2. Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor pe toata raza 
judeţului Prahova.

În vederea implementării Proiectului, sunt necesare:
a) Construcţia unei staţii de transfer având o capacitate de 17.631 tone/an, situată pe amplasamentul de la 

BUŞTENI cu o suprafaţă de 13.986 mp, înscris in cartea funciară numărul ....................;
b) Construcţia unei staţii de transfer având o capacitate de 5.496 tone/an, situată pe amplasamentul de la 

TINOSU, cu o suprafaţă de 12.000 mp, înscris în cartea funciară numărul ....................;
c) Construcţia unei staţii de transfer având  o capacitate de 9.577 tone/an, situată pe amplasamentul de la 

URLAŢI, cu o suprafaţă de 15.000 mp,  înscris în cartea funciară numărul  ....................;
d) Construcţia unei staţii de transfer având o capacitate de 6.982 tone/an, situată pe amplasamentul de la 

GURA VITIOAREI, cu o suprafaţă de 15.000 mp, înscris în cartea funciară numărul....................;
e) Construcţia  unei  staţii  de  sortare  având  o  capacitate  de  ....tone/an,  situată  pe  amplasamentul  de  la 

BOLDEŞTI SCĂENI, cu o suprafaţă de 14.927 mp, înscris în cartea funciară numărul ....................;
f) Construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică având o capacitate de 166.670 tone/an, situată pe 

amplasamentul de la PLOIEŞTI, cu o suprafaţă de 7 ha, înscris în cartea funciară numărul ....................;
g) Închiderea depozitului neconform de la Ploieşti;
h) colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecarei  staţii  de transfer,  transportul acestor 

deşeuri  pana  la  staţia  de  transfer  aferentă  şi  exploatarea  staţiilor  de  transfer,  care  include 
întreţinerea  acestora,  precum  şi  transportul  deşeurilor  de  la  staţiile  de  transfer  la  rampele 
ecologice;

i) Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale;
j) Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile;
k) Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile menajere;
l) Achiziţionarea  mijloacelor  de  transport  pentru  transportul  deşeurilor  de  la  facilităţile  de 

gestiune a deşeurilor la depozitelor conforme de la Boldeşti Scăeni şi Vălenii de Munte;
m) Achiziţionarea unităţilor de compostare individuală pentru...% din gospodăriile rurale;
n) Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei;
o) Asistenţă tehnică şi supervizare;
p) Identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului.

De asemenea,  vor fi utilizate şi staţia de transfer de la Drăgăneşti, precum şi staţia de compost de la 
Balta Doamnei, facilităţi construite prin fonduri Phare.

3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza, în limitele 
teritoriale  ale  judeţului  Prahova,  vor  contribui  la  realizarea Proiectului şi  vor beneficia  de Proiect, 
înţelegând să abordeze şi să gestioneze problema deşeurilor în judeţul Prahova în mod unitar şi integrat, 
scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă şi de a 



asigura  servicii  publice  specifice  de  calitate  pentru  locuitorii  judeţului  Prahova.  Astfel,  părţile  îşi 
declară  intenţia  fermă  de  a  depune  toate  eforturile  necesare  realizării  Proiectului,  implementării 
acestuia,  întelegând  prin  aceasta  inclusiv  delegarea  în  condiţiile  legii  a  gestiunii  serviciilor  de 
salubrizare ale localităţilor, respectiv a gestionării deşeurilor prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  de  Utilităţi  Publice  pentru  Serviciul  de  Salubrizare  „Parteneriatul  pentru 
Managementul  Deşeurilor  –  Prahova”,  persoana  juridică  de  drept  privat  şi  de  utilitate  publică  , 
constituită în conformitate cu dispoziţiile legii.. 

Capitolul I. Scopul Acordului

Art.1. Scopul  Acordului  îl  constituie  crearea  unei  asocieri  între  Părţi  (denumită  în  continuare 
„Asocierea”) în vederea:
Realizării Proiectului 
Gestiunii  serviciilor  de  colectare,  transport,  prelucrare  şi  depozitare  a  deşeurilor  municipale 
(denumite în continuare „Serviciile”).

Capitolul II. Obiectivele Acordului

Art. 2. 
Obiectul prezentului Acord il constituie realizarea unui acord intre parti in ceea ce priveste: 

a) activitatile legate de Proiect si finantarea acestuia;
b) stabilirea  regimului  juridic  al  bunurilor  mobile  si  imobile  construite  si/sau  achizitionate  in 

cadrul Proiectului, precum si al terenurilor puse la dispozitia Proiectului in vederea realizarii 
acestuia; 

c) delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare;
taxele   ce  vor  fi  platite  pentru  colectarea  deseurilor,  transportul  deseurilor  la  statiile  de 

transfer/sortare/compostare,  operarea  statiilor  de  transfer/sortare/compostare,  transportul 
deseurilor la depozitele conforme;

e) mecanismul de plata a serviciilor de salubrizare. 

Capitolul III.  Drepturile şi obligaţiile Părţilor

Secţiunea 1 – Finanţarea Proiectului

Art. 3.(1) Consiliul Judeţean Prahova se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării (beneficiar al 
Proiectului), iar consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor implicate vor fi beneficiarii 
finali ai Proiectului. 

(2) Consiliul Judeţean Prahova în cooperare cu Consiliile Locale ale:

Municipiului  Ploieşti,  Municipiul  Câmpina,  Oraşului  Azuga,  Oraşului  Băicoi,  Oraşului  Breaza, 
Oraşului Boldeşti  Scăieni, Oraşului Buşteni,  Oraşului Comarnic, Oraşului Plopeni,  Oraşului Sinaia, 
Oraşului Slănic, Oraşului Urlaţi, Oraşului Vălenii de Munte 
  
şi ale celor 90 de comune:

Adunaţi,  Albeşti  Paleologu,  Aluniş,  Apostolache,  Ariceştii  Rahtivani,  Ariceştii  Zeletin,  Baba  Ana, 
Balta  Doamnei,  Bălţeşti,  Băneşti,  Bărcăneşti,  Bătrâni,  Berceni,  Bertea,  Blejoi,  Boldeşti  Grădiştea, 
Brazi, Brebu, Bucov, Călugăreni, Cărbuneşti, Ceptura, Ceraşu, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăştii Mislii, 



Cocorăştii Colţ, Colceag, Cornu, Cosminele, Drajna, Drăgăneşti, Dumbrava, Dumbrăveşti, Filipeştii de 
Pădure, Filipeştii de Târg, Fântânele, Floreşti, Fulga, Gherghiţa, Gorgota, Gornet, Gornet Cricov, Gura 
Vadului,  Gura  Vitioarei,  Iordăcheanu,  Izvoarele,  Jugureni,  Lapoş,  Lipăneşti,  Măgurele,  Măgureni, 
Măneciu, Măneşti, Olari, Păcureţi, Păuleşti, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, 
Poseşti, Predeal Sărari, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Puchenii Mari, Rîfov, Salcia, Sălciile, Scorţeni, 
Secăria, Sîngeru, Starchiojd, Surani, Şirna, Şoimari, Şotrile, Ştefeşti, Talea, Tătaru, Teişani, Telega, 
Tinosu,  Tîrgşoru  Vechi,  Tomşani,  Vadu  Săpat,  Valea  Călugărească,  Valea  Doftanei,  Vărbilău, 
Vîlcăneşti.

se obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect:

Obţinerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor şi a acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiei de 
construire, pentru promovarea şi derularea Proiectului; 
Includerea cheltuielilor (atat eligibile cat si neeligibile) privind cofinanţarea Proiectului în Planul de 
investiţii al judeţului;
Efectuarea plăţilor privind cofinanţarea pentru Proiect în baza Planului de Investiţii aprobat;
Infiinţarea şi menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare 
UIP) pe toată durata de implementare a Proiectului;
Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea Proiectului.
(3)  Consiliul  Judetean  Prahova  va  recupera  cheltuielile  facute  cu  pregatirea  si  implementarea 
Proiectului.

(4) Consiliul Judetean Prahova va  include contributia financiara  in bugetul propriu. 

(5) Consiliul Judetean Prahova va suporta contributia proprie (2% din deficitul de finantare  impreuna 
cu Consiliul Local Ploiesti), precum si diferenta de cofinantare (non-funding gap), chletuielile 
neeligibile ale Proiectului, precum si TVA (recuperabil), asa cum rezulta din Analiza Cost-Beneficiu.

(6) Consiliul Local Ploiesti va asigura acoperirea costurilor legate de cheltuielile neeligibile si partea de 
cofinantare pentru inchiderea depozitului neconform de la Ploiesti.

Art. 4 Partile sunt responsabile sa creeze conditiile astfel incat costurile legate de realizarea durabila a 
serviciilor si operarea instalatiilor de deseuri construite in cadrul Proiectului sa fie  recuperate printr-o 
structura cat mai adecvata a tarifului/taxei .

Art. 5. (1)Costurile aferente cofinanţării de către Consiliul Judeţean vor fi recuperate de acesta din 
redevenţa încasată de la operatori conform contractelor de delegare a gestiunii serviciilor la care va fi 
parte, în calitate de delegatar.
(2) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:
a)  sumele  corespunzătoare  investiţiilor  (modernizare,  reabilitare,  bunuri  noi  indiferent  dacă  sunt 
extinderi  sau  înlocuiri,  înclusiv  a  studiilor  întocmite  în  vederea  realizării  acestor  investiţii)  în 
infrastructura  aferentă  Serviciului  delegat,  de  care  a  beneficiat  pe  durata  cât  a  fost  membru  al 
Asociaţiei;
b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare.

Secţiunea 2 – Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor

Art. 6. (1) Părţile au în vedere să delege împreună gestiunea Serviciilor, pentru activităţile de colectare, 
transport,  prelucrare  şi  depozitare  a  deşeurilor.  Procedurile  de  delegare  a  gestiunii  si  atribuirea 



contractului  de  delegare  a  gestiunii  acestor  servicii  se  vor  organiza  si  derula  in  conformitate  cu 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  Gestiunea Serviciilor va fi  delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind 
diferitele activităţi ce compun Serviciile, ce vor fi atribuite prin procedura licitaţiei publice prevazuta 
de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Niciuna din părţile prezentului Acord nu va realiza individual niciun fel  de contract de delegare a 
gestiunii privind serviciile menţionate mai sus.

(2) Consiliul Judeţean va iniţia şi va derula procedurile de licitaţie din cadrul Proiectului, pentru:

- contractele de lucrări şi servicii privind construcţia staţiilor de transfer, sortare şi a staţiei de tratare 
mecano-biologică a deşeurilor bidegradabile;
- contractul de lucrări şi servicii privind ecologizarea depozitului neconform de la Ploieşti;
- contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii aferente derulării Proiectului.
- contractele privind operarea staţiilor de transfer, a staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano - 
biologică  a  deşeurilor  bidegradabile  si  transportul  deşeurilor  de  la  staţiile  de  transfer/sortare  la 
depozitele de la Boldeşti-Scăieni şi Vălenii de Munte, 

(3) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, în numele şi pe seama Consiliilor Locale implicate, va 
iniţia  procedurile  de  licitaţie  pentru  contractele  privind  colectarea  deşeurilor  din  zonele 
corespunzătoare fiecărei staţii de transfer/sortare, precum şi transportul acestor deşeuri până la staţia de 
transfer/sortare aferentă. ADI va fi sprijinită iî acest proces de către Consiliul Judeţean – Unitatea de 
Implementare a Proiectului.
(4) Pentru fiecare licitaţie, Consiliul Judeţean sau, după caz, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în 
baza propunerii autorităţilor locale implicate, va stabili componenţa Comisiei de Evaluare.

Art. 7 - (1) Vor fi selectate trei categorii de operatori pentru activităţile care sunt parte a Serviciilor, 
prin procedura de licitaţie publică:

• operatori  pentru colectarea şi  transportul în zonele urbane şi  rurale corespunzatoare fiecărei 
staţii de transfer/sortare;

• operatori pentru exploatarea staţiilor de transfer, sortare, precum şi transportul la depozitul de la 
Boldeşti-Scăieni sau Valenii de Munte, corespunzator fiecarei zone; 

• un operator pentru exploatarea staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile si 
transportul la depozitul de la Boldeşti-Scăieni.

(2) Numărul de operatori pentru prestarea activităţilor de colectare şi de transport este de minim unul 
care  va  acoperi  intreg  judetul  şi  maxim 7,  câte  unul  pentru  fiecare  zona  de  colectare.  Zonele  de 
colectare sunt prevăzute în Anexa 4.

(3) In localităţile în care serviciul de colectare şi transport a deşeurilor este delegat, în condiţiile legii, 
unor  operatori  de  salubrizare,  contractele  existente  de  salubrizare  dintre  operatori  şi  localităţile 
respective care sunt menţinute, vor fi modificate pentru a putea fi integrate în cadrul Proiectului.

(4) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate cu operatorii selectaţi de Comisiile de Licitaţie 
vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat şi/sau Consiliul Judeţean, după caz.

Art. 8. (1) Autoritatea Contractantă va fi:



a)  Consiliul  Judeţean  pentru  contractele  de  lucrări  de  construcţii  ale  bunurilor  ce  vor  fi  parte  a 
sistemului de management integrat al deseurilor, contractele de servicii si contractele de achizitii din 
cadrul Proiectului;
b)  Consiliul Judeţean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a 
staţiilor  de  transfer,  a  staţiei  de  sortare  şi  a   staţiei  de  tratare  mecano-biologică  a  deşeurilor 
biodegradabile şi de transport a deşeurilor la depozitele existente;
c)  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară pentru  contractele  de  delegare  a  gestiunii  privind 
activităţile de colectare a deşeurilor şi de transport a acestora până la staţiile de transfer, sortare sau la 
staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile; 

(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la lit. c) de mai sus, vor fi încheiate de ADI, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care au acordat ADI un astfel 
de mandat prin statutul ADI.

(3) Facilitatile de deseuri realizate prin proiecte PHARE CES raman in functiune sub conditiile stabilite 
prin aceste proiecte, iar deseurile colectate din zonele deservite de aceste facilitati vor fi eliminate la 
depozitele Boldesti Scaeni si Valenii de Munte. 

(4) In judeţul Prahova există doua depozite conforme de deşeuri, situat in Boldeşti Scăeni şi Vălenii de 
Munte. Capacitatea depozitului de la Boldeşti Scaeni permite deservirea întregului judeţ, cu excepţia 
zonei arondate depozitului de la Vălenii de Munte, care va continua să fie deservită de acest depozit. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi operatorul depozitului (SC Veolia Servicii pentru Mediu 
SA)  vor  încheia  un  acord  prin  care  vor  fi  prevăzute  condiţiile  în  care  depozitul  devine  regional, 
atribuţiile ADI în monitorizarea depozitării (în numele şi pe seama membrilor săi), precum şi faptul că 
S.C. VEOLIA SERVICII DE MEDIU va accepta la depozitare şi cantitatea legală de namol maxim 
admisibilă, din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

Secţiunea 3 – Regimul  juridic  al  terenurilor  şi  al  bunurilor  rezultate  în cadrul 
Proiectului

Art. 9. (1) Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza 
hotărârii  consiliilor  locale  şi  hotărârii  Consiliului  Judeţean,  a  terenurilor  pe  care  urmează  să  se 
construiască  staţia  de  sortare,  staţiile  de  transfer,  staţia  de  tratare  mecano-biologică  a  deşeurilor 
biodegradabile şi terenul aferent depozitului neconform de la Ploieşti. 
În acest sens, Consiliile Locale din unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri le 
vor stabili regimul juridic de bunuri apartinand proprietatii publice si vor acorda Judeţului Prahova, pe 
întreaga durată a Proiectului dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa 
şi dispoziţia materială asupra terenului în limita obiectivului de construire şi exploatare a staţiilor de 
transfer, sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile, conform art. 12 din 
Legea  nr.  213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  în  situaţia  în  care 
terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Contract de Asociere, a oricărui alt act juridic având 
ca obiect aceste terenuri. 

Art.  10.   -  (1) Toate  bunurile  imobile  construite  sau  achiziţionate  din  fonduri  alocate  în  cadrul 
Proiectului, vor intra în domeniul public al Judeţului. 
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea 
bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia. 
(3) Investiţiile ce urmează a fi efectuate în aria Proiectului sunt prevăzute în Anexa 2. 



Art.  11.  -  (1) Toate bunurile mobile aferente,  cum ar fi  vehicule,  containere,  unităţi  inividuale de 
compostare şi pubele necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi stradale, ce vor fi 
achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului vor intra în domeniul public al Judeţului. 
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI si deservite de 
un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia. 

Secţiunea 4 – Tarife şi taxe

Art. 12. - (1) Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare Părtile convin de comun acord să 
stabilească în condiţiile legii un mecanism coerent în sarcina beneficiarilor acestor Servicii, dupa cum 
urmează:

o în mediul urban si rural  se va institui un tarif colectat direct de catre operatorii de salubritate 
din zonele respective. În aceasta situaţie, plata serviciilor se va face prin încheiere de contracte 
individuale între operatorii de colectare şi transport si utilizatorii serviciilor, atât casnici cât şi 
non-casnici.

(2) Tarifele iniţiale,  precum şi  mecanismele de ajustare  ulterioare se stabilesc în urma unui  studiu 
realizat de către ADI (pe baza rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), conform următoarelor principii 
generale:
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi reparaţii, 

precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ;
- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte";
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei;

(3) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară va stabili, în exercitarea mandatului conferit de fiecare 
unitate administrativ teritorială din cadrul  ei,  o politică tarifară coerentă la nivelul întregii  arii  a 
Serviciului, conform Statutului acesteia.

(4) Nivelurile tarifelor şi taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din 
Acordul  de  Împrumut  pentru  creditul  de  co-finanţare  (dacă  este  cazul)  şi  a  prevederilor  legale 
aplicabile.

(5) Consiliul Judeţean va percepe o redevenţă de la: operatorii staţiilor de transfer, operatorul staţiei de 
sortare şi de la operatorul staţiei de tratare mecano - biologică a deşeurilor biodegradabile. Cuantumul 
acestei redevenţe se va stabili prin caietul de sarcini care va sta la baza documentaţiei de licitaţie a 
serviciului de operare.
Schema generală este prezentată în Anexa 3.

Art. 13. Părţile se obligă să accepte structura de plată, astfel cum este acesta prevăzut la art. 12 de mai 
sus. 

Art. 14. (1) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi 
exploatarea  staţiilor  de  transfer,  sortare  si  staţia  de  tratare  mecano  -  biologică  tarifele  sau  taxele 
iniţiale,  precum şi  ajustările  ulterioare vor  fi  aprobate  de fiecare Consiliu  Local  direct  implicat  în 
derularea respectivei  componente a Proiectului,  pentru raza sa de competenţă  teritorială.  Consiliile 



locale au obligaţia de a aproba tarifele propuse dacă acestea respectă condiţiile prevăzute în prezentul 
Acord şi politica tarifară stabilită de ADI. 

(2) De îndată ce va fi stabilit un tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de 
transfer/sortare, ADI va aproba acest tarif,  în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 
cărora  li  se  aplică  acest  tarif.  Cu  ocazia  deliberărilor  legate  de  acest  tarif  unic  doar  unităţile 
administrativ-teritoriale  pe  teritoriul  cărora  se  aplică  acest  tarif  vor  avea  dreptul  sa  voteze  asupra 
hotărârii ADI de fixare a tarifului. 

(3) Dacă există un tarif unic pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul întregului 
judeţ, atunci ADI va aproba acest tarif în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre pe 
teritoriul cărora se  aplică acest tarif. 

(4) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a 
tarifelor  pentru  colectarea,  transportul  şi  depozitarea  deşeurilor  la  staţiile  de  transfer/sortate  şi  a 
tarifului de depozitare la rampele ecologice.

Capitolul IV. Contabilitatea şi auditul Proiectului 

Art. 15. Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene aplicabile. 

Art.  16.  Consiliului  Judeţean îi  incumbă întreaga răspundere financiară  a  Proiectului  şi  trebuie să 
asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa. 

Art. 17. Consiliul Judeţean va atribui toate contractele aferente Proiectului în conformitate cu legislaţia 
achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.

Art. 18.  Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislaţia 
achiziţiilor publice.

Art. 19. Consiliului Judeţean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operaţiunilor 
financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte 
documente corespunzătoare vor însoţi orice cerere de acoperire a cheltuielilor.

Capitolul V. Dispoziţii finale 

Art. 20. Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de plată 
stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile. 

Art.  21. Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi  făcută prin Act Adiţional aprobat şi 
semnat de toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului. 

Art. 22. Orice dispute născute din executare prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între 
Părţile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi 
soluţionată de instanţele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.
 
Art. 23.  Consiliul Judeţean va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul 
financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul jucat de Uniunea 



Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de Finanţare şi cu respectarea 
procedurilor aplicabile.

Art.  24. Forţa  majoră,  definită  ca  orice  eveniment  imprevizibil,  insurmontabil,  care  nu  poate  fi 
controlat de Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părţilor 
care o invocă.

Art. 25. Prezentul Acord se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia română. 

Art. 26. Prezentul Contract a fost încheiat la data de ............. în 104 de exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare Parte, înregistrat de Părţi după cum urmează:

Nr. 1 din 104 la PRAHOVA Consiliul Judetean
Nr. 2 din 104 la PLOIESTI(municipiu) Consiliul Local
Nr. 3 din 104 la CAMPINA (municipiu) Consiliul Local
Nr. 4 din 104 la AZUGA Consiliul Local
Nr. 5 din 104 la BAICOI Consiliul Local
Nr. 6 din 104 la BOLDESTI-SCAENI Consiliul Local
Nr. 7 din 104 la BREAZA Consiliul Local
Nr. 8 din 104 la BUSTENI Consiliul Local
Nr. 9 din 104 la COMARNIC Consiliul Local
Nr. 10 din 104 la PLOPENI Consiliul Local
Nr. 11 din 104 la SINAIA Consiliul Local
Nr. 12 din 104 la SLANIC Consiliul Local
Nr. 13 din 104 la URLATI Consiliul Local
Nr. 14 din 104 la VALENII DE MUNTE Consiliul Local
Nr. 15 din 104 la ADUNATI Consiliul Local
Nr. 16 din 104 la ALBESTI-PALEOLOGU Consiliul Local
Nr. 17 din 104 la ALUNIS Consiliul Local
Nr. 18 din 104 la APOSTOLACHE Consiliul Local
Nr. 19 din 104 la ARICESTII RAHTIVANI Consiliul Local
Nr. 20 din 104 la ARICESTII ZELETIN Consiliul Local
Nr. 21 din 104 la BABA ANA Consiliul Local
Nr. 22 din 104 la BALTA DOAMNEI Consiliul Local
Nr. 23 din 104 la BALTESTI Consiliul Local
Nr. 24 din 104 la BANESTI Consiliul Local
Nr. 25 din 104 la BARCANESTI Consiliul Local
Nr. 26 din 104 la BATRANI Consiliul Local
Nr. 27 din 104 la BERCENI Consiliul Local
Nr. 28 din 104 la BERTEA Consiliul Local
Nr. 29 din 104 la BLEJOI Consiliul Local
Nr. 30 din 104 la BOLDESTI-GRADISTEA Consiliul Local
Nr. 31 din 104 la BRAZI Consiliul Local
Nr. 32 din 104 la BREBU Consiliul Local
Nr. 33 din 104 la BUCOV Consiliul Local
Nr. 34 din 104 la CALUGARENI Consiliul Local
Nr. 35 din 104 la CARBUNESTI Consiliul Local
Nr. 36 din 104 la CEPTURA Consiliul Local
Nr. 37 din 104 la CERASU Consiliul Local
Nr. 38 din 104 la CHIOJDEANCA Consiliul Local
Nr. 39 din 104 la CIORANI Consiliul Local
Nr. 40 din 104 la COCORASTII COLT Consiliul Local
Nr. 41 din 104 la COCORASTII MISLII Consiliul Local



Nr. 42 din 104 la COLCEAG Consiliul Local
Nr. 43 din 104 la CORNU Consiliul Local
Nr. 44 din 104 la COSMINELE Consiliul Local
Nr. 45 din 104 la DRAGANESTI Consiliul Local
Nr. 46 din 104 la DRAJNA Consiliul Local
Nr. 47 din 104 la DUMBRAVA Consiliul Local
Nr. 48 din 104 la DUMBRAVESTI Consiliul Local
Nr. 49 din 104 la FANTANELE Consiliul Local
Nr. 50 din 104 la FILIPESTII DE PADURE Consiliul Local
Nr. 51 din 104 la FILIPESTII DE TARG Consiliul Local
Nr. 52 din 104 la FLORESTI Consiliul Local
Nr. 53 din 104 la FULGA Consiliul Local
Nr. 54 din 104 la GHERGHITA Consiliul Local
Nr. 55 din 104 la GORGOTA Consiliul Local
Nr. 56 din 104 la GORNET Consiliul Local
Nr. 57 din 104 la GORNET-CRICOV Consiliul Local
Nr. 58 din 104 la GURA VADULUI Consiliul Local
Nr. 59 din 104 la GURA VITIOAREI Consiliul Local
Nr. 60 din 104 la IORDACHEANU Consiliul Local
Nr. 61 din 104 la IZVOARELE Consiliul Local
Nr. 62 din 104 la JUGURENI Consiliul Local
Nr. 63 din 104 la LAPOS Consiliul Local
Nr. 64 din 104 la LIPANESTI Consiliul Local
Nr. 65 din 104 la MAGURELE Consiliul Local
Nr. 66 din 104 la MAGURENI Consiliul Local
Nr. 67 din 104 la MANECIU Consiliul Local
Nr. 68 din 104 la MANESTI Consiliul Local
Nr. 69 din 104 la OLARI Consiliul Local
Nr. 70 din 104 la PACURETI Consiliul Local
Nr. 71 din 104 la PAULESTI Consiliul Local
Nr. 72 din 104 la PLOPU Consiliul Local
Nr. 73 din 104 la PODENII NOI Consiliul Local
Nr. 74 din 104 la POIANA CAMPINA Consiliul Local
Nr 75 din 104 la POIENARII BURCHII Consiliul Local
Nr 76 din 104 la POSESTI Consiliul Local
Nr 77 din 104 la PREDEAL-SARARI Consiliul Local
Nr 78 din 104 la PROVITA DE JOS Consiliul Local
Nr 79 din 104 la PROVITA DE SUS Consiliul Local
Nr 80 din 104 la PUCHENII MARI Consiliul Local
Nr 81 din 104 la RAFOV Consiliul Local
Nr 82 din 104 la SALCIA Consiliul Local
Nr 83 din 104 la SALCIILE Consiliul Local
Nr 84 din 104 la SANGERU Consiliul Local
Nr 85 din 104 la SCORTENI Consiliul Local
Nr 86 din 104 la SECARIA Consiliul Local
Nr 87 din 104 la SIRNA Consiliul Local
Nr 88 din 104 la SOIMARI Consiliul Local
Nr 89 din 104 la SOTRILE Consiliul Local
Nr 90 din 104 la STARCHIOJD Consiliul Local
Nr 91 din 104 la STEFESTI Consiliul Local
Nr 92 din 104 la SURANI Consiliul Local
Nr 93 din 104 la TALEA Consiliul Local
Nr 94 din 104 la TARGSORU VECHI Consiliul Local



Nr 95 din 104 la TATARU Consiliul Local
Nr 96 din 104 la TEISANI Consiliul Local
Nr 97 din 104 la TELEGA Consiliul Local
Nr 98 din 104 la TINOSU Consiliul Local
Nr 99 din 104 la TOMSANI Consiliul Local
Nr 100 din 104 la VADU SAPAT Consiliul Local
Nr 101 din 104 la VALCANESTI Consiliul Local
Nr 102 din 104 la VALEA CALUGAREASCA Consiliul Local
Nr 103 din 104 la VALEA DOFTANEI Consiliul Local
Nr 104 din 104 la VĂRBILAU Consiliul Local

ASOCIAŢII
Judeţul Prahova, 
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Prahova – Dl. Cosma Mircea

Municipiul Ploieşti, 
Prin primar - Dl. Volosevici Andrei Liviu

Municipiul Câmpina,
Prin primar – Dl. Tiseanu Horia Laurenţiu
 
Oraşul Azuga, 
Prin primar - Dl. Purcaru Adrian Gheorghe 

Oraşul Băicoi, 
Prin primar - Dl. Stătescu Ciprin Gheorghe

Oraşul Breaza, 
Prin primar - Dl. Ferăstrăeru Ion Nicolae

Oraşul Boldeşti-Scăieni, 
Prin primar - Dl. Bucuroiu Constantin

Oraşul Buşteni, 
Prin primar - Dl. Savin Emanoil

Oraşul Mizil, 
Prin  primar - Dl. Proşcan Emil

Oraşul Plopeni, 
Prin primar-  Dl. Niţă Dragoş

Oraşul Sinaia, 
Prin primar -  Dl. Oprea Vlad Gheorghe

Oraşul Slănic, 
Prin  primar - Dl. Costea Daneluş

Oraşul Urlaţi, 
Prin primar -  Dl. Machiţescu Marian



Oraşul Vălenii de Munte, 
Prin  primar - Dl. Niţu Mircea

Comuna Adunaţi,
Prin  primar - Dl. Negotei Constantin,

Comuna Albeşti Paleologu,
Prin  primar - Dl. Popescu Nicolae

Comuna Aluniş,
Prin  primar - Dl. Bîgiu Iulian Cristian

Comuna Apostolache,
Prin  primar - Dl. Bratu Mihail

Comuna Ariceştii Rahtivani,
Prin  primar - Dl. Cristea Alexandru

Comuna Ariceştii Zeletin,
Prin  primar - Dl. Roşu Florin Daniel

Comuna Baba Ana,
Prin  primar - Dl. Bulete Nicolai

Comuna Balta Doamnei,
Prin  primar - Dl. Dascălu Vasile

Comuna Bălţeşti,
Prin  primar - Dl. Radu Ioan

Comuna Băneşti,
Prin  primar - Dl. Ion-Costache Petre

Comuna Bărcaneşti,
Prin  primar - Dl. Dima Gheorghe

Comuna Bătrâni,
Prin  primar - Dl. Necula Gheorghe

Comuna Berceni,
Prin  primar - Dl. Bucur Constantin,

Comuna Bertea,
Prin  primar - Dl. Petcu Ion

Comuna Blejoi,
Prin  primar - Dl. Dumitru Adrian

Comuna Boldeşti Grădiştea,
Prin  primar - Dl. Enescu Niculae Emil



Comuna Brazi,
Prin  primar - Dl. Radu Ilie

Comuna Brebu,
Prin  primar - Dl. Comăniţă Dumitru

Comuna Bucov,
Prin  primar - Dl. Savu Ion

Comuna Călugăreni,
Prin  primar - Dl. Cârlan Ileana

Comuna Cărbuneşti,
Prin  primar - Dl. Stan Petre

Comuna Ceptura,
Prin  primar - Dl. Pană Gheorghe

Comuna Ceraşu,
Prin  primar - Dl. Duca Dumitru

Comuna Chiojdeanca,
Prin  primar - Dl. Cristea Ion Vasile

Comuna Ciorani,
Prin  primar - Dl. Voicu Marin

Comuna Cocorăştii-Mislii,
Prin  primar - Dl. Alexandru Daniel

Comuna Cocorăştii-Colţ,
Prin  primar - Dl. Bârdaş Gheorghe

Comuna  Colceag,
Prin  primar - Dl. Papainog Daniel

Comuna Cornu,
Prin  primar - Dl. Nanu Daniel

Comuna Cosminele,
Prin  primar - Dl. Micu Dumitru

Comuna Drăgăneşti,
Prin  primar - Dl. Dumitrache Ion

Comuna Drajna,
Prin  primar - Dl. Gavrilă Mihai

Comuna Dumbrava,



Prin  primar - Dl. Bunea Nicolae

Comuna Dumbrăveşti
Prin  primar - Dl. State Valentin  

Comuna Filipeştii de Pădure,
Prin  primar - Dl. Morărescu Costel

Comuna Filipeştii de Târg,
Prin  primar - Dl. Manole Aurelian

Comuna Fântânele,
Prin  primar - Dl. Mateiu Dumitru

Comuna Floreşti,
Prin  primar - Dl. David Eugen Eduard

Comuna Fulga,
Prin  primar - Dl. Badea Constantin

Comuna Gherghiţa,
Prin  primar - Dl. Ciolacu Constantin,

Comuna Gorgota,
Prin  primar – Dna. Ioniţă Veronica

Comuna Gornet,
Prin  primar - Dl. Petrescu Ion

Comuna Gornet Cricov,
Prin  primar - Dl. Niţu Gheorghe

Comuna Gura Vadului,
Prin  primar - Dl. Lungu Constantin

Comuna Gura Vitioarei,
Prin  primar - Dl. Tirifon Gheorghe

Comuna Iordăcheanu,
Prin  primar – Dl. Safta Constantin

Comuna Izvoarele,
Prin  primar - D-na. Dinulescu Margareta

Comuna Jugureni,
Prin  primar - Dl. Marcoceanu Constantin

Comuna Lapoş,
Prin  primar - Dl. Ivan Zoica

Comuna Lipăneşti,



Prin  primar - Dl. Nica Robert Viorel

Comuna Măgurele,
Prin  primar - Dl. Apostolescu Constantin Ion

Comuna Măgureni,
Prin  primar - Dl. Iarca Gheorghe 
Comuna Măneciu,
Prin  primar - Dl. Lupu Ştefan

Comuna Măneşti,
Prin  primar - Dl. Grigore Nicolae

Comuna Olari,
Prin  primar - Dl. Voinescu Milica

Comuna Păcureţi,
Prin  primar - Dl. Andreescu Grigore

Comuna Păuleşti,
Prin  primar – Dl. Drăguşin Ion

Comuna Plopu,
Prin  primar – Dl. Predoiu Gheorghe

Comuna Podenii Noi,
Prin  primar - Dl. Mărgărit Cătălin

Comuna Poiana Câmpina,
Prin  primar - Dl. Duţă Aurel

Comuna Poienarii Burchii,
Prin  primar - Dl. Nedelcu Daniel

Comuna Poseşti,
Prin  primar - Dl. Grigore Emilian

Comuna Predeal Sărari,
Prin  primar - Dl. Coman Dumitru

Comuna Proviţa de Jos,
Prin  primar - Dl. Dumitrescu Mihail

Comuna Proviţa de Sus,
Prin  primar - Dna.Cosmoiu Elena,
Comuna Puchenii Mari,
Prin  primar – Dl. Negoi Constantin

Comuna Rîfov,
Prin  primar – Dl. Chivu Mircea



Comuna Sângeru,
Prin  primar – Dl. Băjinaru Constantin

Comuna Salcia,
Prin  primar - Dl. Boştină Dan

Comuna Sălciile,
Prin  primar - Dl. Stan Nistor

Comuna Scorţeni,
Prin  primar - Dl. Bazga Gheorghe

Comuna Secăria,
Prin  primar - Dl. Popa Iulian

Comuna Starchiojd,
Prin  primar - Dl. Gîrbea Ahmed Cornel

Comuna Surani,
Prin  primar – Dl. Cornea Marcela

Comuna Şirna,
Prin  primar - Dl. Zaharia Marian

Comuna Şoimari,
Prin  primar - Dl. Dragomir Constantin

Comuna Şotrile,
Prin  primar - Dl. Davidescu Daniel Bogdan

Comuna Ştefeşti,
Prin  primar - Dl. Tăbăraş Vasile

Comuna Talea,
Prin  primar - Dl. Vasile Adrian

Comuna Tătaru,
Prin  primar - Dna. Dobroteanu Elena

Comuna Teişani,
Prin  primar - Dl. Stanciu Gheorghe

Comuna Telega,
Prin  primar - Dl. Ilie Gheorghe

Comuna Tinosu,
Prin  primar - Dl. Andrei Iulian Gabriel

Comuna Tîrgşoru Vechi,
Prin  primar - Dl. Drăgan Nicolae



Comuna Tomşani,
Prin  primar - Dl. Potocea Ilie

Comuna Vadu Săpat,
Prin  primar - Dl. Zamfirescu Vasile

Comuna Valea Călugărească,
Prin  primar - Dl. Neacşu Vasilică

Comuna Valea Doftanei,
Prin  primar - Dl. Mosor Gheorghe

Comuna Vărbilău,
Prin  primar - Dl. Ioniţă Ion

Comuna Vîlcăneşti,
Prin  primar - Dl. Manole Adrian


