
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Dcumentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

Având în vedere expunerea de motive nr.3974/25.03.2011, formulata de Primarul orasului Breaza, 
dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de: 
- raportul  de specialitate nr.3975/25.03.2011, întocmit de dl.Florentin Marin, prin care se propune aprobarea 
Dcumentului de poziţie privind modul de implementare a 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.3976/25.03.2011, 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.3722/22.03.2011 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  Aprobă  Documentul  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 Documentul  de poziţie  prevazut  la 
art.1, precum şi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.  Cu data  adoptării  prezentei  se  revoca  HCL nr.85/09.09.2010 privind aprobarea  Acordului 
referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Prahova”.

Art.4.  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicată   de  către  Servicului  Administratie  Publica  Locala: 
Instituţiei Prefectului Prahova şi  Biroului pentru proiecte cu finanţare internaţionala din cadrul Primăriei 
oraşului Breaza.
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