
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii activitatii de
administrare a depozituIui de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul

SMID PRAHOVA si acordarea unui mandat speciaI reprezentantului
MunicipiuIui Campina m Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara "ParteneriatuI pentru Managementul Deseurilor - Prahova"

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.52.185/15 decembrie 2021 al d-lui
Ioan-Alin Moldoveanu - Primarul MunicipiuIui Campina prin care propune
aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii activitatii de administrare a
depozituIui de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID PRAHOVA si
acordarea unui mandat special reprezentantului MunicipiuIui Campina in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor - Prahova";

Tinand seama de:
- raportul nr.52.289/16 decembrie 2021, intocmit de Directia juridica din

cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.52.218/16 decembrie 2021, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuIui

Campina, respectiv Comisia buget, finan^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuIui
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuIui
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului;

- avizul Secretarului General al MunicipiuIui Campina, inregistrat sub
nr.52.291/16 decembrie 2021;

prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova";

In conformitate cu prevederile:
- art.8, alin.(3), lit."d", lit."d'", lit."i", art.lO, alin.(5), art.22, alin.(2), alin.(3),

art.29, art.30 si art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.2, alin.(l), alin.(3), lit."j", art.4, alin.(l), alin.(2), alin.(3), alin.(6), art.6 si
art.8 din Legea nr.l01/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7) lit.,,n" si art.l32 din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;



fn temeiul art.l96, alin.(l), lit." a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Se aproba urmatoarele documente necesare delegarii gestiunii
activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in
cadrul SMID PRAHOVA:

a) Studiu de oportunitate privind decizia de delegare a gestiunii activitatii de
administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID
Prahova, prevazut in Anexa nr. 1;

b) Documentatia de atribuire privind delegarea gestiunii activitatii de
administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID
Prahova - caietul de sarcini, prevazuta in Anexa nr.2;

c) Modelul de Contract de Delegare a Serviciului, prevazut in Anexa nr.3.
(2) - Anexele nr.l - nr.3, prevazute la alin.(l), fac parte integranta din

prezenta hotarare.
Art.2. - Se acorda mandat special Primarului Municipiului Campina - d-lui

Moldoveanu Ioan-Alin, sa voteze in numele si pe seama U.A.T. Municipiul
Campina, Tn cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor- Prahova", documentele prevazute la
art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Se acorda mandat special Primarului Municipiului Campina - d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin, sa mandateze in numele si pe seama U.A.T. Municipiul
Campina, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova", pe dl.Iulian Dumitrescu,
Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor-Prahova" sa semneze Contractul de Delegare.

Art.4. - Cu data intrarii in vigoare a prezentei, H.C.L. nr.l60/28 octombrie
2021 isi inceteaza valabilitatea.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor -

Prahova".

Pre$edinte de,$@din|a, Contrasemneaza,
Consili^r;. Secretar General,

fl. An r^ ^Zagan Hmmi^M-/Teodor MoM0^eanu Elena

Campina, 23 decembrie 2021
Nr. 191
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1. DATE GENERALE

Prezentul document reprezinta ,,Studiu de oportunitate privind deciziade delegare agestiunii
activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul
Sistemului de Management Integrat aI Deseurilortn Judetul Prahova" $i este elaborat de
catre ADI Deseuri Prahova.
Studiul de oportunitate anatizeaza documentele suport pentru Proiectul ,,Sistem de Management
Integrat al Deseurilor ui Judetul Prahova", privind managementul si modalitatea de operare a
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova, avand la baza urmatoarele:

- informatii privind organizarea sistemului actual de salubrizare din Judetul Prahova;
- informatii privind Sistemul de Management Integrat al Deseurilor propus in Judetul

Prahova prin Aplicatia de Finantare si documentele suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-
Beneficiu, planul de achizitii, evaluarea impactului asupra mediului, Contractul de asociere, etc);

- analiza institutionala elaborata m. cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deseurilor;

- adresa ANRSC catre ADI Prahova nr 903171/29.03.2021, prin care se specifica faptul ca
ANRSC nu va mai proceda la acordarea licentei catre societatea VitaUa Servicii pentru Mediu -
Tratarea Deseurilor SRL in lipsa unui contract de delegare a gestiunii activitatii de administrare a
depozitelor de deseuri, incheiat cu ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor;

- adresa ANRSC nr. 910781/17.09.2021, din care rezulta ca ADI are obligatia sa atribuie in
conditiile legii, un contract de delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului
de deseuri si/sau a instalatiei de eliminare a deseurilor municipale;

- raspunsul Agentiei de Protectia Mediului Prahova prin adresa 15302/31,08,2021, referitor
la depozitele de deseuri dinjudetul Prahova care accepta codurile de deseuri 20.03.01, 20.03.03,
17.09.04, 19.12.12, 19.05.03 - in care se indica SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea
Deseurilor SRL ca administrator al depozitului de deseuri de la Boldesti-Scaeni cu Autorizatia
Integrata de Mediu nr. 17/21.07.2017;

- actul adhional nr. 3 din 31.08.2012 la Protocolul din data de 14.11.2000 incheiat intre
Orasul Boldesti-Scaeni, Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti si SC Vitalia Servicii pentru Mediu
Tratarea Deseurilor SRL;

Proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor m JudeUil Prahova" presupune
extinderea la nivelul mtregului judet, atat fri mediul urban, cat si ui mediul rural a unui sistem
modern, centraUzat si uniform de gestiune a deseurilor tn conformitate cu legislatia nationala si
europeana.

Obiectivul general al Proiectului SMID a fost crearea unui sistem durabil de management
al deseurilor cu reducerea impactului asupra mediului ui judetul Prahova prin imbunatatirea
serviciului de management al deseurilor si inchiderea depozitelor neconforme de deseuri, in
conformitate cu practiciIe si politicile Uniunii Europene.

Actele relevante privind deseurile la nivel local (Planuri, Regulamente, Strategii, HCJ)
sunt urmatoarele:

- HCJ nr 176 din 16.12.2019 privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a
Deseurilor in Judetul Prahova

- Avizul de mediu nr. 6 din 09.12.2019 pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
in Judetul Prahova

- HCJ nr. 6 din 30.01.2009 privind aprobarea asocierii judetului Prahova cu unitatile
administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova";
Asociatia de Dezvoftare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru managementul deseurilor

- Prahova" are ca obiectiv general cooperarea unitatilor administrativ-teritoriale care o compun
in scopul implementarii proiectului ,,Managementul deseurilor in judetul Prahova".



* HCJ nr. 070/26.06.2009 pentru aprobarea Actului constitutiv si statutului pentru
Tnfiintarea Asociatiei de Dezvohare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul
Deseurilor - Prahova" (ADI Prahova);

* HCJ nr. 104 din 31.08.2009 prin care se aproba Planul de investitie pe termen lung (2008
- 2038) - judetul Prahova, 2009, rev. 2

* HCJ Prahova nr. 44 din 29 aprilie 2020 prin care se avizeaza ,,Regulamentul de
organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a locaftatilor din judetul
Prahova - revizuit 2019", conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

* Hotararea nr. 5/ 30.07.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor - Prahova" prin care se aproba ,,Regulamentul de
organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localhatilor din judeUil
Prahova - revizuit 2019"

Asociatia va actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre
pentru satisfacerea nevoilor colectivrtatilor locale legate de furnizarea/prestarea serviciului
pubtic comunitar de salubrizare a locaMtilor si pentru exercitarea competentelor autoritatilor
administratiei publice locale in acest domeniu, ih baza mandatului incredintat prin hotarari ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;

* HCJ Prahova nr. 146 din 27.11.2015 privind aprobarea documentelor necesare lansarii
procedurilor de achizitie pubHca ih vederea delegarii Serviciului Pubtic de Salubrizare, la
nivelul judeUilui Prahova de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova";

Acest act local reglementeaza:
* aproba delegarea ADI privind organizarea procedurilor de achizitie publica, in numele si

pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, a licitatiilor de concesionare a
serviciilor de colectare si transport al deseurilor de la populatie la statia de transfer /
sortare / compost sau direct la depozitul ecologic, astfel:

o un contract pentru zona de colectare 1 (Busteni),
o un contract pentru zonele de colectare 2 (Boldesti Scaieni) si 6 (Valea Doftanei),
o un contract pentru zonele de colectare 3 (Draganesti), 4 (Urlati) si 5 (Valenii de

Munte),
o un contract pentru zona de colectare 7 (Campina).

* aproba delegarea serviciului de operare pentru statia de sortare Boldesti Scaieni, printr-
un contract pe o perioada de tranzitie de 2 ani, cu clauza suspensiva de incheiere a
contractului, in momentul finalizarii statiei de tratare mecano- biologica a deseurilor
biodegradabile Ploiesti;

* aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de
Salubrizare a locatitatifor din judeUil Prahova si anexele acestuia, conform Anexei 3,
care face parte integranta din aceasta hotarare.
Acest Regulament stabileste ih principal urmatoarele:

* asigura cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea Serviciului de
salubrizare in judetul Prahova, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeptinfte
pentru asigurarea Serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile
tehnice, raporturile dintre operatori si utilizator;

* reglementeaza faptul ca operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de
proprietate $i de modul in care este organizata gestiunea Serviciului de "salubrizare in
locaUtatile JudeUdui Prahova", se vor conforma prevederilor Regulamentului;

* asigura conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in Regulament cu
caracter minimal. Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor - Prahova, (denumita in continuare ,ADI Prahova") poate
aproba si alti indicatori de performantil sau conditii tehnice;
Regulamentul se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare:



colectarea separata sJ transportul separat al deseurilor municipale menajere $i al
deseurilor similare provenind din activkati comerciale din industrie sJ institutii, inclusiv
fractii colectate separat, faia a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice si electronice, baterii si acumulatori;
colectarea $i transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de actrvitati de
reamenajare sj reabilitare interioara $i/sau exterioara a acestora;
organizarea prelucrarii, neutralizarii $i valorificarii materiale si energetice a
deseurilor;
operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile
similare;
sortarea deseurilor municipale $i a deseurilor similare in statiile de sortare;
organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale sJ a deseurilor similare;
administrarea depozitelor deseurilor municipale;
actrvhati de compostare individuala in gospodarii a deseurilor biodegradabile menajere
HCJ Prahova nr. 159/28.10.2010 privind Acordul referhor la modul de
implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor ui judeUil
Prahova, care stabileste urmatoarele:
modul detaliat in care urmeaza a fi implementat Proiectul, entftatea care organizeaza
lickatiile pentru serviciile de colectare/transport/transfer si operarea instalatiilor;
modul de utilizare sJ activitatea statiei de transfer de la Draganesti, precum sJ a statiei de
compost de la Baka Doamnei facilitati construite prin fonduri PHARE.

1.1. ScopuI studiului

Studiul de oportunitate a deciziei de delegare are drept scop sa justifice necesitatea $i
oportunitatea delegarii gestiunii serviciului de utiftate publica avand ca obiect ,,Studiu de
oportunitate privind decizia de delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de
deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor in Judetul Prahova ".

Enthatea contractanta este ASOCUOTA DE DEZVOLTARE INTERCOMUND"ARA DE
UmrTATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRKARE PARTENERDVTUL
PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA in numele unitaJilor administrativ-
teritoriale membre Qudetul Prahova, Orasul Azuga, Orasul Busteni, Orasul Sinaia; Comuna
Alunis, Comuna Aricesti Rahtivani Orasul Baicoi, Comuna Barcanesti, Comuna Berceni,
Comuna Bertea, Orasul Boldesti-Scaieni, Comuna Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov,
Comuna Cocorastii Coft, Comuna Cocorastii Mislii, Comuna Cosminele, Comuna
Dumbravesti, Comuna FUipestii de Padure, Comuna FUipestii de Targ, Comuna Floresti,
Comuna Gorgota, Comuna Lipanesti, Comuna Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari,
Comuna Paulesti, Municipiul Ploiesti Orasul Plopeni, Comuna Poienarii Burchii, Comuna
Puchenii Mari, Comuna Scorteni, Comuna Sirna, Orasul Slanic, Comuna Stefesti, Comuna
Tinosu, Comuna Tirgsoru Vechi, Comuna Varbilau, Comuna Vilcanesti, Comuna Baha
Doamnei Comuna Boldesti Gradistea, Comuna Ciorani, Comuna Dumbrava, Comuna
Draganesti, Comuna Fulga, Comuna Gherghita, Comuna Rafov, Comuna Salciife, Comuna
Albesti Paleologu, Comuna Baba Ana, Comuna Calugareni, Comuna Ceptura, Comuna Colceag,
Comuna Fantanele, Comuna Gornet Cricov, Comuna Gura Vadului Comuna Iordacheanu,
Comuna Jugureni, Comuna Lapos, Comuna Plopu, Comuna Singeru, Comuna Tataru, Comuna
Tomsani, Orasul Urlati, Comuna Vadul Sapat, Comuna Valea Calugareasca, Comuna
Apostolache, Comuna Aricestii Zeletin, Comuna Baftesti Comuna Batrani, Comuna Carbunesti,
Comuna Cerasu, Comuna Chiojdeanca, Comuna Drajna, Comuna Gura Vftioarei, Comuna
Gornet, Comuna Izvoarele, Comuna Magurele, Comuna Maneciu, Comuna Pacureti, Comuna
Podenii Mari, Comuna Posesti, Comuna Predeal-Sarari, Comuna Salcia, Comuna Soimari,
Comuna Starchiojd, Comuna Surani, Comuna Teisani, Orasul Valenii de Munte; Comuna Valea
Doftanei; Comuna Adunati, Comuna Banesti, Orasul Breaza, Comuna Brebu, Municipiul
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Campina, Orasul Comarnic, Comuna Cornu, Comuna Poiana Campina, Comuna Provfta de Jos,
Comuna Provrta de Sus, Comuna Secaria, Comuna Sotrile, Comuna Talea, Comuna Telega)

Obligatia entrtatii contractante de a elabora un studiu de oportunkate prin care sa se
demonstreze necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului pentru gestionarea si operarea
serviciului este prevazuta ui art. 7 din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile uHeriore .

De asemenea, conform prevederilor art. 8 din acelasi act normativ, in sarcina entitatii
contractante este stabilita obligatia de a analiza daca atribuirea contractului implica transferul
unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic, iar in situatia in care, ca
urmare a acestei analize, se constata ca o parte semnificativa a riscului de operare va fi
transferata operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune.

In vederea atribuirii contractului de concesiune, Normek metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrari $_i concesiunile de servicii
aprobate prin H.G. nr. 867/2016, prevede obligativftatea parcurgerii a trei etape distincte:

- etapa de planificare, fundamentare si pregatire;
- etapa de organizare si derulare a procedurii si atribuirea contractului de concesiune;
- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea si monitorizarea

implementarii acestuia.
Obligatia din prima etapa cu privire la fundamentare se concretizeaza prin analiza unor

elemente relevante in care se inchad aspectele generale, fezabilkatea tehnica, fezabilitatea
economica si financiara, aspectele de mediu, aspectele sociale si aspectele instituJionale ale
proiectuku in cauza.

Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr.
867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de concesionare va cuprinde o analiza care sa
permrta definirea si cuantificarea in termeni economici si financiari a riscurilor de proiect, luand
in considerare, totodata, si variantele identificate de repartqie a riscurilor intre par|ile viitorului
contract de concesiune, precum si analiza privind incadrarea contractului in categoria celor de
concesiune.

1.2. Procesul de luare a deciziiIor

Conform art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr.
867/2016, Entitatea Contractanta are obligatia de a desemna o Comisie de Coordonare si
Supervizare (CCS) pentru pregatirea si planificarea fiecarui contract de concesiune.

Astfe^ Entitatea Contractanta a numft membrii Comisiei de Coordonare si Supervizare,
alesi din cadrul specialistilor proprii, iar fundamentarea deciziei de delegare reprezinta una din
principalele responsabiMti ale Comisiei de Coordonare si Supervizare.

Totodata, ConsiHul Judetean Prahova si ConsiUile locale ale unkatilor administrativ-
teritoriale din judetul Prahova au responsabflitati si competente privind managementul
deseurilor, in functie de nivelul siautoritatea investka prin lege.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitatipublice, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, autoritatile administratiei
pubUce locale au competenta exclusiva, ih conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiinterea,
organizarea, gestionarea si func|ionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce
priveste crearea, dezvoftarea, modernizarea, reabiUtarea si exploatarea bunurilor proprietate
publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, care compun sistemele de utilitati
publice.

Competenta exclusiva a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale,
privind activitatile serviciului de salubrizare care au legatura cu Proiectul Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova, potrivit actelor consthutive poate fi exerchata prin



Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, in numele si pe seama unita|ilor administrativ-
teritoriale asociate, pe baza unui mandat dat in legatura cu:

^- Aprobarea strategiilor locale pentru infiintarea, organizarea si managementul
serviciului de salubrizare

^- Aprobarea programelor de investitii pentru infiintarea, dezvoftarea, modernizarea si
reabilitarea infrastructurii legate de servicii;

^Aprobareareglementarii serviciului siadocumentatiilor deatribuire;
^- Adoptarea mecanismului de management si aprobare a documentatiei relevante pentru

organizarea procedurilor de delegare a managementului;
^Aprobarea indicatorilor de performanta a serviciuhai.
Consiliul Judetean Prahova este autoritatea administrajiei publice locale, constkuita la

nivel judeJean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in
vederea reaUzarii serviciilor publice de interes jude{ean.

!n ceea ce priveste competenta Consiliului Judetean Prahova cu privire la infiintorea,
organizarea, gestionarea si coordonarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in
JudeUil Prahova, aceasta este reglementata prin prevederile art. 7 din Legea nr. 101/2006 a
serviciuluide salubrizarea localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind posibila, urmare a detinerii instalatiilor de gestionare a deseuritor reaHzate prin
implementarea Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova"
finantot prin POS MEDIU..

Bunurile aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova
sau parti ale acestuia, dupa caz, aparJin domeniului public al Jude{ului Prahova. Sistemul de
management integrat al deseurilor este destinat sa asigure deservirea unita$ilor administrativ-
teritoriale membre in AsociaJia de Dezvohare Intercomunitara..

Referitor la aspectele relevante legate de rolurile si responsabilitatile principalelor parti
interesate, implicate in implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in
Judetul Prahova (Consiliul Judetean Prahova, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in JudeUil Prahova, Asocia{ia de Dezvoftare
Intercomunitara), acestea au fost definite la nivelul Aplicatiei de Finantare si in documentele
suport, respectiv ih Analiza Institutionala.

In cadrul Proiectului de implementare a Sistemuhii de Management Integrat al Deseurilor
in Judetul Prahova, Consiliul Judetean Prahova si Asocia{ia de Dezvoh:are Intercomunitara, in
functie de nivehl si autoritatea investka prin cele doua contracte de fmantare au atributii in
legatura cu:

^- Implementarea Proiectelor ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in JudetaI
Prahova" cu respectarea legislatiei nationale si comunitare apUcabile;

^- ActuaUzarea strategiei de sustenabilitate a Proiectului si a Programului de operare si
intretinere a investitiilor realizate prin proiect inainte de uftima plata/cerere de rambursare
realizata in cadrul proiectului;

>- Aplicarea planului anual de evohitie a tarifelor, aprobat de catre autoritatiIe locale din
judetul Prahova se va realiza de la momentul intrarii in vigoare a sistemului de management
integrat;

^- Delegarea prin concesionare a operarii instala|iilor de gestionare a deseurilor
municipale in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in JudeUil Prahova;

^- Urmarirea, controlul si supravegherea impreuna si in solidar cu Asociatia de
Dezvohare Intercomunitara a modului in care operatorii vor realiza serviciile de depozitare a
deseurilor.

1.3. Structura si continutul studiului

Structura studiului de oportunhate privind decizia de delegare prin concesiune a operarii
instala{iilor de gestionare a deseurilor municipale in cadrul Sistemului de Management Integrat
al Deseurilor in unitatile administrativ teritoriale ale Judetului Prahova este determinata de
prevederile legale prevazute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si
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concesiuniledeservicii, cu modificarile sicompletarile ulterioare siH.G. nr. 867/2016pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitodre la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrarisi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si analiza procedurii de negociere fara
pubIicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii
publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse de servicii in cazul in care produsele sau
serviciile pot f i furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru motivul
prevazutla lit b) - concurenta lipseste din motive tehnice, asa cum rezulta dinprevederile art.
104 alin (1) lit. b), a legii98/2016privindachizitiilepublice

Prezentul studiu de oportunitate este structurat astfel:
^- Capitolul2 -Aspectegeneraleprivindobiectivele specifice aleproiectului, descriere,

analiza partilor interesate;
^- Capitolul 3 - Elemente defezabilitate tehnicd a proiectului, pornind de la Studiul de

fezabilitate existent;
^- Capitolul 4 - Fezabilitatea economica sifinanciara a delegarii, respectiv costurile

previzionatepe durata cicluluide viata alproiectuhii;
^- Capitolul 5 - Concluzii.

1.4. CadruI Iegislativ

1.4.1. Legislatiaprivind gestiuneadeseurilor
In aceasta sectiune este prezentata legislatia europeana din domeniul gestionarii

deseurilor - legislatia cadru si cea care reglementeaza gestionarea fluxurilor de deseuri care fac
obiectul planificarii. Atat in ceea ce priveste legislatia europeana, cat si Tn cazul legislatiei
nationale prin care este transpusa, sunt prezentate doar principalele acte normative.

Pe langa acestea, mai exista o serie de decizii (la nivel european) si acte normative la
nivel national care reglementeaza problematici administrative, cum ar fi:

>- sistemul de identificare si marcare a ambalajelor;
^- constituirea si functionarea structurilor de evaluare si autorizare a operatorilor

economici care preiau responsabititatea gestionarii diferitelor fluxuri de deseuri (ambalaje,
deseuri de echipamente electrice si electronice);

^- incurajarea cresterii nivehilui de reciclare a diferitelor materiale colectate separat;
^- norme metodologice de apUcare a diferitelor acte normative;
^- stabilirea formatului de raportare a datelor referftoare la gestionarea fluxurilor

specifice de deseuri.
Nu s-a considerat necesara prezentarea deciziilor si actelor normative care reglementeaza

sectorul administrativ al gestionarii deseurilor.

Legislafia cadru

> Directiva nr. 2008/98/CE
privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive

> Ordonanta nr. 92/2021privindregimuldeseurilor
^H.G. nr. 942/2017privindaprobareaPlanului
na(ional de gestionare a deseurilor
^H.G. nr. 870/2013privindaprobareaStrategiei
nafionale de gestionare a deseurilor 2014-2020.
> Ordinul ministrului mediului si gospodariri apelor nr.
1364/2006^iOrdinulministruluiintegrariieuropene nr.
1499/2006de aprobare aplanurilorregionale de
gestionare a deseurilor.

>Decizia Comisiei
2000/532/CE (cu modificarile
ulterioare) de stabilire a unei
liste de deseuri

>H.G. nr. 856/2002privindevidentagestiunii
deseurilor si aprobarea listei cuprinzdnd deseurile,
inclusiv deseurilepericuloase, cu modificarile si
completarile ulterioare.



In ceea ce priveste legisla^ia cadru, directiva privind deseurile si directiva privind
deseurile periculoase au fost transpuse in Romania printr-un singur act normativ care
reglementeaza inclusiv gestionarea de$eurilor periculoase. Prin aceasta lege se stabileste ca,
gestionarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor periculoase din de$eurile municipale,
este responsabilitatea autorita|ilor publice locale.

De asemenea, documentele de planificare de la nivel na{ional si regional sunt aprobate
prin hotarare de guvern, respectiv prin ordin de ministru. Revizuirea acestora se realizeaza ori de
cate ori este nevoie, perioada dintre revizuiri fiind de maxim 5 ani.

Directiva cadru 2008/98/CEprivind de$eurile $i de abrogare a anumitor directive se
refera atat la de$eurile periculoase, cat $i la cele nepericuloase, precum si la uleiurile uzate.
Directiva stabile$te conceptele de baza referitoare la gestionarea deseurilor $i defineste
principiile de gestionare precum ,,principiul poluatorul plateste" sau ierarhia deseurilor. De
asemenea, clarifica no{iuni de baza, cum ar fi defini{iile pentru deseuri, valorificare $i eUminare,
pentru a intari masurile care trebuie luate pentru prevenirea generarii lor, pentru a introduce o
abordare care sa ia in considerare mtregul ciclu de via^a al produselor si materialelor $i nu doar
stadiul de de$eu, precum si pentru a pune accentul pe reducerea efectelor generarii si gestionarii
deseurilor asupra mediului, consolidandu-se astfel valoarea economica a lor.

Legislafia privind operafiile de gestionare a deseurilor

Depozitareade$eurilor
^Directivanr. 99/31/CE privinddepozitarea
de$eurilor

> Ordonanta nr. 2/202] privind
depozitarea deseurilor

> Ordinul ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 75 7/2004
pentru aprobareaNormativului
tehnicprivind depozitarea
des_eurilor, cu modificarile $i
completarile aduse prin Ordinul
1230/2005.

> Decizia Consiliului nr. 2003/33/CEprivind
stabilirea criteriilor $iprocedurilorpentru
acceptarea deseurilor la depozite ca urmare a art.
16 $i anexeiIIla Directiva 1999/3l/CE

> Ordinul ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 95/2005
privindstabilirea criteriilor de
acceptare siaprocedurilor
preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista
na{ionala de deseuri acceptate in
fiecare clasa de depozit de deseuri,
cu modificarile si completarile
ulterioare.
^ Ordinulministrului
transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 2 76/2005pentru
aprobarea Reglementarii tehnice
,, Ghidprivindproiectarea
depozitelor de deseuri cu materiale
geosintetice ", indicativ GP 107-04.

Incinerarea de$eurilor
> Directiva nr. 2000/76/CEprivindincinerarea
de$euriIor
> Directiva nr. 91/689/CEEprivinddeseurile
periculoase
s*Directiva nr. 20lO/75/UEprivindemisiile

>Legea nr. 278/2013privind
emisiile industriale.
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industriale
Transportul de$eurilor
> Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind
transferul de deseuri (aplicabil din data 1 1 Iulie
2007)

>H.G. nr. 788/2007 privind
stabilirea unor masuri pentru
aplicarea Regulamentului nr.
1 013/2006 privind transferul de
deseuri, cu modificarile si
completarile ulterioare.
H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase $i
nepericuloase pe teritoriul
Romdniei.

Prevederile directivelor privind depozitarea si incinerarea deseurilor au fost transpuse in
totalitate in legislajia romana.

LegislaJia romana privind depozitarea deseurilor prevede ca termen de inchidere si
ecoIogizare a spa{iilor de depozitare a deseurilor din mediul rural data de 16 iulie 2009.

In cazul deseurilor biodegradabile mai trebuie atinse urmatoarele |inte:
* 2021 - reducerea cantita$ii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la

35% din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa m anul 1995.
In anexa H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si

completarile ulterioare sunt prevazu{i anii de rnchidere pentru fiecare depozit de deseuri rn
parte. Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor abroga HG 349/2005

Legislafia privindfluxurile speciflce de de$euri

Ambalaje sideseuridc ambalajc
> Directiva nr. 94/62/CEprivind
ambalajele sideseurile de ambalaje
(cu modificarile ulterioare)
s>Decizia nr. 97/129/CEa Comisiei
din 28 ianuarie 1997de stabilire a
sistemului de identificare a
materialelorfolosite pentru ambalaje

> Legea nr. 249/2015privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor din
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.
> Ordinul ministrului mediului sipadurilor nr.
794/20l2privindprocedura de raportare a datelor
referitoare la ambalaje si la deseuri de ambalaje.

Degeuri de echipamcnte eiectrice $ielectronice

>Directiva 2012/19/UE a
Parlamentului European si a
Consiliuluidin 4 iulie 2012privind
deseurile de echipamente electrice si
electronice

^ O.U.G. nr. 5/20l5privinddeseurile de
echipamente electrice s,ielectronice.
> Ordinul269/2019privind
aprobarea Procedurii pentru stabilirea
inregistrarii, raportarii,frecven{eide raportare
catre Registrul na[ional alproducdtorilor, precum
si a modului de eviden(d si de raportare a
informa{iilorprevazute la art. 9alin. (4) $i la art. 27
alin. (6) din OrdonanJa de urgen{a aGuvernului nr.
5/2015 privinddeseurile de echipamente electrice
si electronice.

>Directiva 2011/65/UE a
Parlamentului European si a
Consiliului din 8 iunie 2011 privind
restricJiile de utilizare a anumitor
substanJepericuloase in
echipamentele electrice sieleclronice

^H.G. nr. 322^Ql3privindrestric(iile de utilizare
a anumitorsubstanjepericuloase in echipamentele
electrice fielectronice, cu modificarile $i
completarile ulterioare.
> Ordinul ministrului mediului si schimbarilor
climatice nr. 459/2017privindmodificarea$i
completarea anexeinr. 2 la Ordinulministrului
mediului si schimbarilor climatice nr. 1.601/2013
pentru aprobarea listei cu aplica(ii care beneficiaza
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de derogare de la restricfiaprevazuta la art. 4 alin.
(1) din Hotardrea Guvernului nr. 322/2013privind
restricJiile de utilizare a anumitor substan|e
periculoase in echipamentele electrice $ielectronice

Gestionarea deseurilor din construc|ii si demolari nu este reglementata in mod separat.
Ordonanta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor prevede obliga|ia legala a autorita{ilor
administrapilor publice $i a generatorilor de deseuri de a atinge, pana in anul 2020, un nivel de
pregatire pentru reutUizare, reciclare si afte opera|iuni de valorificare materiala, inclusiv
opera|iuni de umplere rambleiere care utUizeaza deseuri pentru a ihlocui afte materiale, de
minim 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activtati de construc{ie
si demolari.

Pe langa acestea, mai exista o serie de decizii (la nivel european) si acte normative la
nivel national care reglementeaza problematici administrative, cum ar fi:

^- sistemul de identificare si marcarea ambalajelor;
^- constituirea si functionarea structurilor de evaluare si autorizare a operatorilor

economici care preiau responsabilitatea gestionarii diferrtelor fluxuri de deseuri (ambalaje,
deseuri de echipamente electrice si electronice);

^- uicurajarea cresterii nivelului de reciclare a diferitelor materiale colectate separat;
^- norme metodoIogice de apUcare a diferitelor acte normative;
^- stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor

specifice de deseuri.
Alte prevederi legislative

s* Regulamentul (CE) nr,
333/2011 (CE) - de stabilire a
criteriilor de determinare a
condi(iilor in care anumite tipuri
de de$euri metalice nu mai
constitnie de$euri in temeiul
Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European $i a
Consiliului
> Regulamentul (UE) nr.
1 1 79/2012de stabilire a
criteriilor de determinare a
conditiilor in care cioburile de
sticla inceteaza sa maifie deseuri
in temeiul Directivei 2008/98/CE
a Parlamentului European si a
Consiliului

Nu exista o prevedere legala pentru aplicarea lui rn
Romania, se aplica ca atare.

Nu exista o prevedere legala pentru aplicarea lui in
Romania, se aplica ca atare.

/** Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a
des,eurilor in institutiile publice.
> Ordinulministruluimediuluisi gospodaririi apelor nr.
1281/2005 si Ordinul ministrului administra{iei si
internelor nr. 1 121/2006 privind stabilirea modalitafilor
de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de
materiale in scopul aplicarii colectarii selective.
> O. U. G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu
referire laprevenirea s,i reparareaprejudiciului asupra
mediului, cu modificarile $i completarile ulterioare.
J>O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare.
^- O. G. nr. 31/20J 3 de modificare $i completare a
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O.U.G. nr. 196/2005.
> <9. U.G. nr. 195/2005 privind protec|iqmediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
^ Ordinul ministi'ului sanatatii nr. 1 19/2014pentru
aprobareaNormelor de igiena si sdnatate publica
privind mediul de viatd alpopula(iei.

1.4.2. LegisIatia in domeniul achizitiilor publice
In general termenul de achizi{ii publice este folosit pentru a descrie ob{inerea de lucrari,

produse si servicii de catre autorrtap publice naponale, regionale sau locale.
Regulile de achiz^ii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de

achizi^ie publica de produse, servicii si lucrari ui Uniunea Europeana.
Actele normative privind domeniul achizi|iilor publice:
r> Legea nr. 100/2016 privind concesiunUe de lucrari si concesiunile de servicii, cu

modificarile si completarile ulterioare',
^ H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrari si concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

^ Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din
Legea nr. 98/2016privindachizitiilepublice;

>- Ordinul presedintelui Autoritd(ii Na[ionale pentru Reglementarea $i Monitorizarea
Achizitiilor Publice nr. 9574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru
implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romdnia, cu
modificarile si completarile ulterioare;

>- H.G. nr. 827/2009pentru aprobareaNormelorprivindproceduraspecificapentru
elaborarea si transmiterea cererii de constatare afaptului ca o anumita activitate relevanta este
expusa direct concurenteipe opiata la care accesul nu este restrictionat;

^ O.U.G. nr. 58/2016pentrumodificai-easicompletareaunor acte normative cu impact
asupra domeniului achizitiilorpublice.

Aceasta enumerare sprijina la elaborarea documenta^iei de atribuire, entitatea
contractanta fiind nevoita sa respecte si alte acte normative in procedurile de atribuire pe care le
ini$iaza.

1.4.3. LegisIatia privind administratia publica si serviciile de salubrizare
Actele normative privind administratia publica si serviciile de salubrizare:
> Legea nr. 2l3/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si

completarile ulterioare;
> Legeanr. 273/2006privindfinantelepublice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
^ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
r> Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
>HOTARARE de Guvern nr. 942 din 20 decembrie 2017

privind aprobarea Planului nafional de gestionare a deseurilor
> Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de UtilitatiPublice nr. l09/2007privindaprobareaNormelormetodologicede
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor;

> Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
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serviciului de salubrizare a localita(ilor;
> Ordimil presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilitati Publice nr. lll/2007privindaprobarea Caietuluide sarcini - cadru al
serviciului de salubrizare a localitatilor;

> Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;

> OUG 2/202J privind depozitarea deseurilor

Prezentul Studiu de Oportunitate este reaUzat fri conformitate cu prevederile legale cuprinse m
principal rn actele normative enumerate mai sus.
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2. ASPECTE GENERALE

2.1. Obiectivele generale si specifice ale proiectului

ObiectivuI general aI proiectului - urmareste sa rezorve probleme semnificative de
mediu si de functionare legate de generarea si gestionarea deseurilor si sa creeze un sistem
integrat de gestionare a deseurilor Tn judet, care va imbunata{i conditiile de trai ale cetatenilor si
va sprijini Romania in atingerea tintelor de gestionare a deseurilor impuse de Tratatul de
Aderare. Sistemul ca atare, va fi in deplina conformitate cu principiile nationale si legislatia de
mediu europeana si na|ionala si va aborda toate elementele de gestionare a deseurilor, de la
prevenirea generarii deseurilor si colectarea lor si pana la eliminarea reziduurilor. Sistemul este
adaptat la nevoile judetului si a fost identificat ca fiind cel mai eficient si accesibil din punct de
vedere al costurilor pentru cetatenii judetului Prahova.

Prin implementarea prezentului contract se urmareste operarea infrastructurii de deseuri
ui judetul Prahova, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare atat la legislatia romaneasca
cat si la cea a Uniunii Europene, la Tratatul de Aderare si de asemenea la Directivele Europene.
Obiectivele si tintele privind gestionarea deseurilor, pentru perioada de planificare 2018-2025,
sunt prezentate in PJGD Prahova.

Obiectivele privind gestionarea deseurilor sunt stabilite pe baza:

* Prevederilor legislative europene si nationale in vigoare;

* Prevederilor Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de

Gestiona re a Deseurilor 2014-2020, pentru fiecare categorie de deseuri care face

obiectul planificarii;

* In vederea estimarii capacitatii pentru investitii noi vor fi luate in considerare si

obiectivele privind pregatirea pentru reutilizare si reciclare, precum si obiectivul de

reducere a cantitatii de deseuri depozitate incluse in Pachetul Economiei Circulare,

publicat de catre Comisia Europeana in 30.05.2018, dupa cum urmeaza:

o Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai

2018 demodificare aDirectivei 2008/98/CE privind deseurile;

o Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European si a ConsUiului din 30 mai

2018 demodificare aDirectivei 1999/31/CE privind depozitele dedeseuri;

o Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai

2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajefe si deseurile de

ambalaje;

o Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai
2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a
Directivei;

o 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori

si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si

electronice;
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Urmatoarele obiective si tinte sunt cele din PJGD si sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel l - Obiective si tinte privindgestionarea deseurilorprevazute PJGD

Nr.
crt.

Obiective Tinte Justificare Termen

I. Obiective tehnice

A. Deseuri municipale (nepericuloase si periculoase)

l.

2.

3.

Toata populatia
judetului, atat din
mediul urban cat si
din mediul rural, este
conectata la serviciul
de salubrizare

Reducerea cantitatii
de deseuri menajere
si shnilare generate
pe locuitor

Colectarea separata a
fractiilor reciclabile
din deseurilor
menajere

Gradul de acoperire
cu serviciu de
salubrizare 100%

Cu cel putin 10%
raportat la anul 2017

Colectarea separata
cel putin pentru
Urmatoarele
categorii de deseuri:
hartie si carton,
metal si plastic si
sticla

Indicatorul reprezinta
cantitatea de deseuri
de hartie, metal,
plastic si sticla din
deseurile municipale,
colectate separat, ca
procentaj din
cantitatea totala
generata de deseuri de
hartie, metal, plastic
si sticla din deseurile
municipale (40%,
50%, 60%, 70%)

40%

50%

60%

70%

Colectarea separata a
textilelor

Pentru implementarea
unui sistem eficient de
gestionare a deseurilor
municipale este necesar
ca toata populatia sS
beneficieze de serviciu
de salubrizare

Acest obiectiv este
prevazut m PNGD

Aceasta tinta asigura
conformarea cu
cerintele nationale si
europene in vigoare
(Ordonanta nr.
92/2021) ale
Directivei (UE) 2018/
851 a Parlamentului
European si a
Consiliului din 30 mai
2018 de modificare a
Directivei2008/98/CE
privind deseurile
precum si in
conformitate cu
prevederile
Regulamentului de
organizare si
functionare a
serviciului public de
salubrizare a
localhatilor din

J . ] y-. |

judetul Prahova,
Anexa la HCJ 146/
27.11.2015

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile Directivei
(UE) 2018/851 a
Parlamentului European
si a Consiliului din 30

2019

Incepand cu
2025

Permanent
incepand cu
2016,
2019.2020.
2021. 2022

2019

2020

2021

2022

1.01.2025
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4.

.

Colectarea separata
sau reciclarea la
sursa a bio-
deseurilor

Cresterea etapizata a
gradului de pregatire
pentru reutilizare si
reciclare prin
aplicarea ierarhiei de
gestionare a
deseurilor

50% din masa

totala generata, cel

putin pentru

deseurile de hartie,

metaL, plastic si

sticla provenind din

deseurile menajere

si similare

50% din cantitatea

totala de deseuri

municipale generata

minimum 55% din
greutatea totala a
deseurilor menajere
si similare generate

minimum 60% din
greutatea totala a
deseurilor menajere si
similare generate

75% cantitatea totala
de deseuri trimise la
reciclare ca procentaj
din cantitatea totala
de deseuri acceptate
la statiile de sortare

3% cantitatea totala
de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla
trimise anual la

mai 2018 de modificare
a Directivei
2008/98/CE privind
deseurile

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile Directivei
(UE) 2018/851 a
Parlamentului European
si a Consiliului din 30
mai 2018 de modificare
a Directivei
2008/98/CE privind
deseurile

Aceasta tinta asigura

conformarea cu

cerintele nationale si

europene ih vigoare

(Ordonanta nr.

92/2021), precum si

Tn Directiva (UE)

2008/98/CE privind

deseurile)

Aceasta tinta este

stabilita pe baza

prevederilor

Directivei (UE)

2018/851 a

Parlamentului

European si a

Consiliului din 30 mai

2018 de modificare a

Directivei

2008/98/CE privind

deseurile

Aceste tinte sunt
conforme cu cerintele
nationale Tn vigoare
(Ordonanta nr. 92/2021,
privind regimul
deseurilor

31.12.2023

31.12.2020

2025

2030

2035

Permanent

Permanent
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6.

7.

8.

9.

Incurajarea utilizarii
in agricuftura a
materialelor rezultate
de la tratarea
biodeseurilor
(compostare si
digestie anaeroba)

Cresterea gradului de
valorificare
energetica a
deseurilor
municipale

Reducerea cantitatii
de deseuri
municipale
depozitate

Reducerea cantitatii
de deseuri
biodegradabile
municipale
depozitate

reciclare ca procentaj
din cantitatea totala
de deseuri acceptata
la instalatia de tratare
mecano- biologica

15 % din cantitatea
totala de deseuri
municipale
valorificata energetic

Reducerea cu 35% a
cantitatii de deseuri
eliminate prin
depozitare din
deseurile municipale
colectate prin
operatorii serviciului
public de salubrizare

Reducerea cu 45% a
cantitatii de deseuri
eliminate prin
depozitare din
deseurile municipale
colectate prin
operatorii serviciului
public de salubrizare

Reducerea la 10%
sau mai putin din
totalul deseurilor
municipale generate
(in greutate)

La 35% din cantitatea
totala, exprimata
gravimetric, produsa
in anul 1995

Cresterea capacitatilor
de tratare a
biodeseurilor impune
asigurarea utilizarii in
agricuhura a
materialului rezuftat in
urma tratarii (compost,
digestat)

Acest obiectiv este
prevazut in Strategia
Nationala de
Gestionare a Deseurilor
si in PNGD

Aceasta tinta asigurS
conformarea cu
cerintele nationale in
vigoare (OUG
196/2005 privind
Fondul pentru mediu,
cu modificarile si
completarile ulterioare)

Aceasta tinta este
stabilita prin Directiva
(UE) 2018/850 a
Parlamentului European
si a Consiliului din 30
mai 2018 de modificare
a Directivei
1999/31/CE privind
depozitele de deseuri

Aceasta tinta este
stabilita prin OUG nr.
2/2021 privind
depozitare a, prin
transpunerea
Directiveil999/31/CE
privind depozitele de
deseuri. Romania a
obtinut o derogare

Permanent

2025

Incepand cu
2018

Incepand cu
2019

2040

2020



10.

11.

12.

Interzicerea la
depozitare a
deseurilor
municipale colectate
separat

Interzicerea, la

depozitare, a

deseurilor care

pot fi reciclate

sau valorificate in aft
fel, in special atunci
cand este vorba de
deseuri municipale,
cu exceptia
deseurilor pentru
care eliminarea prin
depozitare produce
cel mai bun rezultat
ih privinta mediului,
ih conformitate cu
articolul 4 din
Directiva
2008/98/CE

Depozitarea

numai a

deseurilor supuse in
prealabil unor
operatii de tratare

Depozitarea
deseurilor municipale
este permisa numai
daca acestea sunt
supuse tn prealabil
unor operatii de
tratare fezabile tehnic
(in Statii de sortare,
Statii de compostare,
TMB etc.)

pentru ihdeplinirea
acestui obiectiv in anul
2020 Acest obiectiv
este prevazut in PNGD

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile
Regulamentului de
organizare si
functionare a
serviciului public de
salubrizare a
locaMtilor din
judetul Prahova,
Anexa la HCJ
146/27.11.2015 (Art.
20) si este necesar
pentru stimularea
reciclarii deseurilor si
atingerea tintelor
privind depozitarea si
recuperarea in
vederea reutilizarii si
reciclarii

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile Directivei
(UE) 2018/850 a
Parlamentului European
si a Consiliului din 30
mai 2018 de modificare
a Directivei 1999/31/CE
privind depozitele de
deseuri

Obiectiv stabilit
conform OUG nr.
2/2021 privind
depozitarea deseurilor
precum si conform
PNGD

Permanent

Incepand

cu anul
2035

2025
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13.

14.

15.

16.

17.

Depozitarea
deseurilor numai in
depozite conforme

Asigurarea
capacitatii de
depozitare a intregii
canthati de deseuri
care nu poate fi
valorificata

Colectarea separata
si tratarea
corespunzatoare a
deseurilor
periculoase menajere

Colectarea separata
(atat de la populatie
cat si de la operatorii
economici) si
valorificarea
corespunzatoare a
uleiurilor uzate
alimentare

Colectarea separata,

pregatirea pentru

reutilizare sau, dupa

caz, tratarea

corespunzatoare a
deseurilor

Depozitarea
deseurilor se va face
numai in depozite
conforme si
autorizate pe raza

L

judetului Prahova

Colectarea separata a
fractiunilor de deseuri
periculoase care
provin din gospodarii,
pentru a asigura
tratarea acestora si
pentru a garanta ca
nu contamineaza ahe
fluxuri de deseuri
municipale

Colectarea separata a
uleiurilor uzate
alimentare pentru a
asigura tratarea
acestora si pentru a
garanta ca nu
contamineaza alte
fluxuri de deseuri
municipale

Acest obiectiv

este in

conformitate cu

prevederile OUG

nr. 2/2021

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile OUG nr.
2/2021 si conform

PNGD

Acest obiectiv este in

conformitate ci

prevederile directive

(UE) 2018/851 a

Parlamentului European

si a Consiliului din 30
mai 2018 de
modificare a
Directivei 2008/98/CE
privind deseurile
precum si cu
prevederile
Regulamentului de
organizare si
functionare a
serviciului public de
salubrizare a
localitatilor din
judetul Prahova,
Anexa la HCJ

146/27.11.2015 (Art.
24)

Acest obiectiv este m

conformitate cu

prevederile Directivei

(UE) 2018/851 a

Parlamentului

European si a

Consiliului din 30 mai

2018 de modificare a
Directivei 2008/98/CE
privind deseurile

Acest obiectiv este in

conformitate cu

prevederile

Regulamentului de

organizare si

functionare a

Din Iulie
2017

Permanent

Permanent

Pana la
1.01.2025

Permanent

Permanent
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voluminoase serviciului public de

salubrizare a

localitatilor din

judetul Prahova,

Anexa la HCJ

146/27.11.2015 (Art.

27)

B. Deseuri de ambalaje

].

2.

Pregatire pentru
reutilizare si
reciclare

Cresterea gradului de
valorificare/ reciclare
a deseurilor de
ambalaje

Minimum 60% din
greutatea tuturor
deseurilor de
ambalaje

Valorificarea sau
incinerarea ih
instalatii de
incinerare cu
valorificare de
energie a minimum
60% din greutatea
deseurilor de
ambalaje

Reciclarea a
minimum 55% din
greutatea totala a
materialelor de
ambalaj continute in
deseurile de ambalaje,
cu realizarea valorilor
minime pentru
reciclarea fiecarui tip
de material continut
ih deseurile de
ambalaje, dupa cum
urmeaza:

a) 60% din greutate
pentru sticla;

b) 60% din greutate
pentru hartie/carton;

c) 50% din greutate
pentru metal;

d) 15% din greutate
pentru lemn;

e)22,5% din greutate
pentru plastic,
considerandu-se
numai materialul
reciclat sub forma de
plastic

Acest obiectiv este
prevazut ih PNGD

Aceste obiective sunt
prevazute in PNGD si
rn Legea 249/2013 cu
modificarile si
completarile ulterioare

2025

Anual, pana
ih

2024
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Reciclarea a
minimum 65% din
greutatea tuturor

deseurilor de
ambalaje

Reciclarea
urmatoarelor
materiale specifice
continute in deseurile
de ambalaje, stabilite
ca procent din
greutate:

a) 55
plastic;

pentru

b) 30 % pentru lemn;

c) 80 % pentru metale
feroase;

d) 60 % pentru
aluminiu;

e) 75 % pentru sticla;

f) 85 % pentru hartie
si carton

Aceste obiective sunt
prevazute in Directiva
(UE) 2018/852 a
Parlamentului Europeaft
si a Consiliului din 30
mai

2018 de modificare a

Directivei 94/62/CE
privind ambalajele si
deseurile de ambalaje

31.12.2025

31.12.2030

C. Deseuri de echipamente electrice si electronice

1. Cresterea ratei de
colectare separata a
DEEE

45%

65%

Aceste obiective sunt in
conformitate cu
prevederile OUG nr.

5/2015 siPNGD

2018-2020

incepand cu
2021

Cresterea gradului de
valorificare a DEEE

2.

a.pentru DEEE
incluse m categoria 1
sau 4 din anexa nr. 1
laOUG5/2015:

- 85% se valorifica si

- 80% se pregatesc
pentru reutiUzare si se
recicleaza;

b.pentru DEEE
incluse rncategoria 2
din anexa nr. 1 la
OUG 5/2015:

- 80% se valorifica si

- 70% se pregatesc
pentru reutilizare si se
recicleaza;

c. pentru DEEE
incluse ui categoria 5
sau 6 din anexa nr. 1

Incepand
cu

15.08.2018
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laOUG5/2015:

- 75% se valorifica si

- 55% se pregatesc
pentru reutilizare si se
recicleaza

d. pentru DEEE
incluse in categoria 3,
80% se recicleaza.

D. Deseuri din constructii si desfiintari

1.

2.

Colectarea separata si
tratarea
corespunzatoare a
deseurilor provenite
din activkati de
constructie si
demolari

Asigurarea
capackatilor de
eliminare pentru
DCD care nu pot fi
valorificate

Colectarea separata
cel putin pentru lemn,
materiale minerale
(beton, caramida,
gresie si ceramica,
piatra), metal, sticla,
plastic si ghips

Minimum 45% din
cantkatea de deseuri
provenite din
activkatile de
constructii

Minimum 55% din
cantrtatea de deseuri
provenite din
activkatile de
constructii

Minimum 70% din
cantkatea de deseuri
provenke din
activkatile de
constructii

Acest obiectiv este in
conformkate ci
prevederile Directive
(UE) 2018/851 a
Parlamentului European
si a Consiliului din 3C
mai 2018 de modificare
a Directivei 2008/98/CE
privind deseurile

Acest obiectiv este in
conformkate cu
prevederile Ordonanta
nr, 92/2021 privind
deseurile

Acest obiectiv este
prevazut in PNGD

Permanent

Incepand cu
2018

2019

2020

Permanent

E. Namoluri rezuItate de ia epurarea apelor uzate orasenesti

1.

2.

Planificarea
gestionarii
namolurilor rezuItate
de la statiile de
epurare orasenesti

Gestiunea durabila a
namolurilor rezuItate
de la statiile de
epurare orasenesti

Aceste obiective sunt
prevazute in PNGD

Incepand cu
2018

Permanent
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II. Obiective institutionaIe si organizatorice

Cresterea capacitatii
instrtutionale atat a
autoritatii de mediu,
cat si a autoritatilor
locale si ADI din
domeniul deseurilor

Deficiente identificata
in anatiza situatiei
actuale

Incepand
cu

1.01.2019

2.

Intensificarea
controlului privind
modul de
desfasurare a
activrtatilor de
gestionare a
deseurilor
municipale atat din
punct de vedere al
respectarii
prevederilor

legale cat si din punct
de vedere al
respectarii
prevederilor din
autorizatiile de mediu

Deficienta identificat&
in analiza situatiei
actuale

Permanent

3.

Implementarea
instrumentului
economic "plateste
pentru cat arunci"

Acest instrument se
va baza pe cel putin
unul dintre
urmatoarele
elemente:

Acest obiectiv este ui
conformitate cu
prevederile Ordonanta
nr. 92/2021 privind
deseurile

Incepand
cu

(i) volum;

(ii) frecven^
colectare;

(iii) greutate;

de

(iv) saci de colectare
personalizati

Obiective privind raportarea

1.

Determinarea
periodica, prin
anaUze, a
principaUlor
indicatori privind
deseurile
municipale
(indicatori de
generare si
compozitie pentru
fiecare tip de
deseuri municipale)
precum si
centralizarea
rezuftatelor la

Deficienta identificata
m analiza situatiei
actuale

Permanent
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2.

nivel judetean

Implementarea unor
metode eficiente de
colectare si
centralizare a datelor
si raportarilor
provenind de la toti
operatorii implicati
in activitati de
gestionare a
deseurilor

Deficienta identificata
in analiza situatiei
actuale Este in curs de
implementare la
nivelul SMID.

Permanent

Judetul Prahova face parte din Regiunea de dezvoftare Sud-Muntenia, care este alcatuita din

judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman. Cel mai mare

orasalregiunii estemunicipiul Ploiesti.

Tabel 2 -Suprafatajudetului Prahova, comparativ cuRegiunea Sud-Muntenla

Suprafata

Suorafata totala (km )

Regiunea Sud-Muntenia

34.453

Judetul Prahova

4.716

Suprafata totala a judetului Prahova este de 4.716 km^, ceea ce reprezinta aproximativ 13,7% din

suprafa{a regiunii.

Populatia judetului este alcatuita din aproximativ 732.837 locuhori, fiind unul dintre cele

mai urbanizate judete ale tarii, cu 2 municipii, 12 orase si 90 comune.

2.1.1 Descrierea infrastructurii sistemuIui de management integrat al deseurilor in judetul
Prahova

In judetul Prahova s-a implementat "Sistemul de Management Integrat al Deseurilor", proiect
co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Sectorial
"Mediu" 2007-2013 si prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-
2020.

La nivelul judetului Prahova a fost constituita Asociatia de Dezvoftare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru managementul deseurilor-Prahova", din care fac parte Consiliul Judetean
Prahova si 103 unitati administrativ teritoriale din judet. UAT Mizil nu face parte din Asociatia
de Dezvohare Intercomunhara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova" si
detine propriul serviciu de salubritate.

In cadrul proiectului Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Prahova au fost
impartite in 7 zone de colectare a deseurilor, astfel:

i Zona 1 - Busteni, care cuprinde localitatile: Azuga, Busteni si Sinaia;
i Zona 2 - Boldesti-Scaieni, care cuprinde localitatile: Ploiesti, Baicoi, Boldesti-

Scaieni, Plopeni, Slanic, Alunis, Aricestii Rahtivani, Barcanesti, Berceni, Bertea,
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Blejoi, Brazi, Bucov, Cocorastii de Colt, Cocorastii Misli, Cosminele, Dumbravesti,
Filipestii de Padure, Filipestii Targ, Floresti, Gorgota, Lipanesti, Magureni,
Manesti, Olari, Paulesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorteni, Sirna, Stefesti,
Targsoru Vechi, Tinosu, Valcanesti si Varbilau;

a Zona 3 - Draganesti, care cuprinde localitatile: Baha Doamnei, Boldesti Gradistea,
Ciorani, Draganesti Dumbrava Fulga, Gherghita, Rafov si Salciile;

t Zona 4 - Urlati, care cuprinde localitatile: Urlati, Albesti Paleologu, Baba Ana,
Calugareni, Ceptura, Colceag, Fantanele, Gornet Cricov, Gura Vadului, Iordacheanu,
Jugureni, Lapos, Plopu, Sangeru, Tataru, Tomsani, Vadu Sapat si Valea Calugareasca;

i Zona 5 - Valenii de Munte, care cuprinde locatitatile: Valenii de Munte,
Apostolache, Aricestii Zeletin, Baltesti, Batrani, Carbunesti, Cerasu, Chiojdeanca,
Drajna, Gornet, Gura Vkioarei, Izvoarele, Magurele, Maneciu, Pacureti, Podenii Noi,
Posesti, Predeal Sarari, Salcia, Soimari, Starchiojd, Surani si Teisani;

i Zona 6 - Valea Doftanei, care include localkatea Valea Doftanei;
> Zona 7 - Campina, care include localitatile: Campina, Breaza, Comarnic, Adunati,

Banesti Brebu, Cornu, Poiana Campina, Provita de Jos, Provita de Sus, Secaria, Sotrile,
Talea si Telega.

Figura l Zonele de colectare a deseurilor din judetul Prahova
Sursa: Site-ul de prezentare a proiectului SMID Prahova
(httpsy/www.managementdeseuriprahova.ro)

In prezent, sistemul actual de gestiune a deseurilor dezvoftat in judetul Prahova, include servicii
de colectare, transport, transfer, sortare, tratare si depozitare fmala a de$eurilor colectate atat de
la popula{ie cat si de la agen^ii economici.
Sistemul de management integrat al deseurilor in jude$ul Prahova (SMID) cuprinde:

i Colectarea selectiva a deseurilor;
i Transferul deseurilor;
i Sortarea deseurilor reciclabile (facilitati de recuperare materiale si reciclare);
t Tratarea deseurilor biodegradabile (tratare mecano-biologica TMB);
i Eliminarea deseurilor in depozitul de deseuri conform;

Principalele informatii referitoare la colectarea si transportul deseurilor municipale sunt:
i date privind operatorii de salubrizare care colecteaza sitransporta deseurile;
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i dotarile utilizate pentrucolectareasitransportul deseurilor municipale;
i date privind statiile de transfer.

Date privind operatorii de sakibrizare care colecteaza si transporta deseurile municipale
Mai jos sunt prezentate datele privind operatorii care colecteaza deseurile municipale, atat
operatorii de salubrizare care au contracte de delegare, cat si alti operatori care nu actioneaza in
baza unor astfel de contracte.

Tabel 3 -Operatori de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriuljudetuM
Prahova

Nr

crt

1

Denumire

Operator

ComprestSA

Categorie

deseuri

munic ipa le

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

parcuri si

gradini

Deseuri

stradale

Deseuri din

constructii si

demolari

Deseuri

voluminoase

Zona

desfasurare

activitate

Zona 1.

Busteni

Activrtati

derulate

Colectare,

transport si

transfer

Autoriza|ie de

mediu

AM nr. PH

104/11.09.201,

revizuita ih data

de 03.12.2020

pentru statia de

transfer Busteni si

servicii de

salubrftate ih

orasele Sinaia,

Azuga si Busteni

Licenta

Licenta nr.

4645 din

26.06.2019

Ordin 519

din

04.12.2020
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2

3

Rosal Grup

SA

Rosal Grup

SA

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

parcuri si

gradini

Deseuri

Stradale

Deseuri din

constructii si

demolari

Deseuri

voluminoase

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

Zona 2.

Boldesti -

Scaieni

Zona 6.

Valea

Doftanei

Zona 3.

Draganesti

Zona 4.

Urlati

Zona 5.

Valenii de

Munte

Colectare

transport si

transfer

Colectare

transport si

transfer

AMnr .PH-63

din 15.04,2021

pentru servicii de

salubritate

zonele 2 si 6

AM nr.PH - 61

din 15.04.2021

pentru statia de

transfer Valea

Doftanei;

AM nr.PH - 64

din 15.04.2021

pentru servicii de

salubritate

zonele 3, 4 si 5' i

AM nr.PH - 62

din 15.04.2021

pentru statia de

transfer Urlati

AM nr.PH - 59

Licenta nr.

4503 din

19.12.2018

Ordin nr. 401

din

29.08.2019

Licenta nr.

4503 din

19.12.2018

Ordin nr. 401

din

29.08.2019
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4 SC

FLORICON

SALUB SA

parcun si

gradini

Deseuri

Stradale

Deseuri din

constructii si

demolari

Deseuri

voluminoase

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

parcuri si

gradini

Deseuri

Stradale

Deseuri din

constructii si

demolari

Deseuri

voluminoase

Zona 7.

Campina

Colectare

transport si

transfer

din 15.04.2021

pentru statia de

transfer

Draganesti

AM nr.PH - 60

din 15.04.2021

pentru statia de

compost

AM nr.PH - 73

din 04.03.2013,

revizuita ih data

de 11.09.2019

pentru servicii de

salubritate

AM nr. PH

19 din

17.01.2017,

revizuita to data

de 06.02.2019

pentru statia de

transfer deseuri

4129/

15.01.2018

Ordin nr. 84

din

15.02.2021
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5

6

SC SALUB

INTERSER

VSRL

SC

AQUASAL

UTILSERV

SRL Brazi

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

parcuri si

gradini

Deseuri

stradale

Deseuri

reziduale

Deseuri

reciclabile

colectate

separat

Deseuri din

piete

Deseuri din

parcuri si

gradini

Deseuri

Stradale

Deseuri din

constructii si

demolari

UAT Mizil

UAT Brazi

Colectare

transport

Colectare

transport

AM nr. PH

583/23.11.2009

AM nr. PH

175/22.05.2020

4450/

25.10.2018

5452 /

16.08.2021
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Deseuri

voluminoase

Sursa: date raportate de catre UAT, operatori de salubrizare

Eliminarea/depozitarea deseurilor

In judetul Prahova s-au inchis toate depozitele neconforme. In functiune sunt 2 depozite

conforme in localitatile Boldesti-Scaieni si Valenii de Munte.

Prin proiectul SMID au fost mchise toate depozitele neconforme de pe raza judetului, astfel uicat

toate deseurile colectate sunt transportate la cele doua depozite conforme m operare.

La depozitul Boldesti-Scaeni se pot depozka urmatoarele fractii:

c deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural
provenite din zonele 1, 2, 3, 4, 6 si 7

i refuzul rezultat din cadrul statiei de sortare Boldesti-Scaeni;
i refuzul rezuftat din statia de sortare Draganesti
t refuzul rezuhat din statia de compostare Bafta Doamnei;
i circa 91% din cantitatea de material biostabilizat rezuhat de la statia TMB Ploiesti

(diferenta de 9% de material biostabilizat va fi utilizat la amenajarea terenurilor
degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, tnchideri de mine etc.).

La depozitul Valenii de Munte se pot depozita urmatoarele fractii:

< reziduurile rezuftate din statia de sortare Valenii de Munte;
t reziduurile rezuftate din cadrul statiei TMB Ploiesti.

Din datele disponibile rezufta urmatoarea situatie a capacitatilor de depozitare:

Tabel 4 - Situatia capacitatilor de depozitare disponibile-judetulPrahova

Depozit

conform

Boldesti-
Scaieni

Valenii

de Munte

Baicoi

Banesti

Autorizatie de

mediu

17/

21.07.2017

18/

03.08.2017

"

An punere

in

functiune

2001

2007

2002

2002

Capacitate

depozitare

autorizata

(irf)

2.566.530

330.000

55.000

176.325

Capacitate

depozitare

disponibla

(irf)

367.616,3

37.649

Epuizata
din 2006

Epuizata

din2010

Suprafata

(ha)

13,46

2,1

1,8

2,65

Numar

compartimente

depozitare

6

2

"

"

Sursa: APM Prahova, date operatori



Operatorul depozitului conform Boldesti-Scaieni este SC VITALIA SERVICII PENTRU

MEDIU - TRATAREA DESEURILOR SRL, in baza Licentei nr. 3860/20.09.2016 emisa de

ANRSC. Depozitul conform s-a realizat in baza unui Protocol incheiat intre UAT Boldesti-

Scaieni, UAT Ploiesti, Consiliul Judetean Prahova si SC IRIDEX GROUP S.R.L. Filiah

Prahova (devenita SC VEOLIA si apoi de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU -

TRATATREA DESEURILOR S.R.L.) in 14.11.2000, aprobat cu HCL Boldesti- Scaieni nr.

48/20.12.2000. La Protocol s-au incheiat si semnat 3 acte aditionale.

Prin Actul aditional nr. 3 Protocolul a devenit "Contract de delegare a gestiunii activitatii de

infiintare a depozituhi de deseuri Rampa Ecologica de Deseuri Boldesti - Scaieni si

administrare a acestuia".

Prin documentul de pozitie si prin Actul aditional nr. 1 din 2.02.2016 la acesta, privind modul

de implementare a proiectului "Sistem de management al deseurilor in judetul Prahova",

incheiat de toate UAT-urile membre ale ADI, se stabileste modul de implementare a proiectului,

inclusiv includerea depozitului Boldesti - Scaieni in SMID. Depozitul functioneaza in baza

Autorizatiei integrate de mediu nr. 17 din 21.07.2017.

Operatorul depozitului de la Valenii de Munte este SC COMPANIA DE SERVICII

PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA. Operarea acestuia se face in baza

Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de exploatare a depozituhii

ecologic de deseuri menajere nr. 14893/22.09.2006 incheiat intre ConsiUul Judetean Prahova,

ConsiIiul Local Valenii de Munte si SC Termoelectrica Ploiesti SA (actual CSPER).

Prin Actul Aditional nr. 4 din 17.09.2021 se prehingeste durata contractului pana la data de

31.03.2026.

Depozitele conforme Banesti si Baicoi au sistat depozitarea, dar nu au fost inchise conform

HG 349/2005 si nu au constituit fond de ihchidere.

Pentru eficientizarea costuriIor de transport, deseuriIe reziduale provenite de la statia de transfer

Busteni au fost depozitate la depozitul conform Boldesti - Scaieni.

Tabel 5 - Evolutia cantitatilor de deseuridepozitatepe depozitele conforme

Depozit conform

Boldesti - Scaieni

Valenii de Munte

Cantitati de deseuri depozitate (tone/an)

2013

135.954

30.441

2014

133.400

28.798

2015

140.766

28.150

2016

149.093

29.619

2017

163.591

25.403

Sursa: operatori
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PrincipaIeIe deficiente ale sistemului de gestionare a deseurilor in judetul Prahova

inainte de implementarea SMID:

i Rata scazuta de colectare separata;
i Echipamentele utilizate pentru serviciile de salubritate insuficiente/tnvechite pentru

colectarea selectiva a deseurilor ui intregul jude|;
t Colectarea de$eurilor se reaUzeaza de catre operatorii de salubritate in mediul

urban $i rural direct de la locuitori sau agen{ii economici, cu o frecven|a de l-3 ori
pe saptamana pentru mediul urban si 1 data/saptamana pentru mediul rural, apoi
deseurUe erau colectate $i transportate la depozhele conforme;

i Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile in vederea atingerii Jintelor conform
prevederilor legale;

* Nivelul scazut de reciclare sj recuperare a de$eurilor din ambalaje;
i Nivel scazut de constientizare a popula{iei privind managementul adecvat al

de$eurilor, la nivelul jude{ului;
f Lipsa unei abordari unitare ih ceea ce priveste derularea unui serviciu de

salubrizare viabU, care sa raspunda cerin{elor legale ui vigoare si nevoilor
ceta^enilor, cu respectarea limitelor de suportabilitate.

2.2. Obiectul contractuIui

Obiectul contractuIui este reprezentat de anumite activitati ale serviciului de
salubrizare, asa cum sunt definite in Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si anume:

^- depozitarea controlata a deseurilor municipale rn Depozitul ecologic de deseuri
Boldesti-Scaeni;

^- administrarea Depozitului ecologic de deseuri municipale Boldesti-Scaeni;
Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-

ediUtare specifice care, unpreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor formeaza
sistemul public de salubrizare al locaUtatilor, respectiv un ansamblu tehnologic si functionai
care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciuhai,
precum: puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; pubele si containere pentru
colectarea separata a deseurilor menajere; statii de transfer si sortare; statie de tratare mecano-
biologica; depozit de deseuri. Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se
expIoateaza prin intermediul unor operatori Ucentiati.

Stabilirea cadrului juridic unitar privind Tnfiinterea, organizarea, gestionarea, exploatarea,
finanterea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a locaMtilor, infiintet si
organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, jude^elor si al sectoarelor municipiului
Bucuresti, precum si al asocia|iilor de dezvohare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de
salubrizare estereglementata prin Legeanr. 101/2006aserviciuluidesalubrizarealocalitatilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principiile de organizare si functionare a serviciului de salubrizare ca o componenta a
serviciilor de utilitate publica sunt:

> protectia sanatatii publice;
> autonomia locala si descentraUzarea;
> responsabilitatea fata de cetateni;
> conservarea si protectia mediului inconjurator;
> calitate si continuitate; securitatea serviciului;
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> tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor; nediscriminarea si egalitatea
tuturor utilizatorilor;

r- transparento, consuftarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;
> administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate puMca si a fondurilor

publice; dezvoftarea durabila.
De asemenea, serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta

prevazuti ih Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul judetului Prahova, avand caracter
minimal, care pot fi suptimentati conform prevederilor legale.

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuie respectate de
operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand in vedere urmatoarele
aspecte:

> continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
> adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului;
^ excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;
>- respectarea reglementarilor specifice in domeniul protectiei mediului si sanatatii

populatiei;
> implementarea unor sisteme de management al caUtatii, al mediului si al sanatatii si

securrtatii muncii;
> prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabUitate.

2.3. Analiza partilor interesate

In ceea ce priveste regionalizarea si activftatile componente ale serviciului de salubrizare,
precum si in procesul incheierii de contracte de servicii cu diferiti operatori de salubrizare,
autoritatile administratiei publice locale, Asociatia de Dezvoftare Intercomunitara si ANRSC au
principalele competente si responsabilitati.

Astfel:
-̂ Beneficiarul proiectului (UAT Judetul Prahova prin Consiliul Judetean PRAHOVA)

detine rolul principal in managementu^ implementarea si monitorizarea Proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al De$eurUor in Judetul Prahova", aprobat in cadrul POS Mediu si POIM.
Consiliul Judetean Prahova, ca autoritate deliberativa a judetului Prahova are competente
exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul Asociatiei de Dezvoftare Intercomunitara
(ADI) cu obiect de activkate serviciul de salubrizare. Acesta este responsabil de organizarea
Ucitatiilor si contractarea serviciilor si a lucrarilor, implementarea proiectului conform
obiectivelor acestuia, monitorizarea stadiului implementarii. Prin urmare, gestionarea bunurilor
de infrastructura construite prin Proiect, este in responsabilitatea UAT Judetul Prahova -
ConsiUului Judetean Prahova, fiind autoritatea publica locala care poate delega gestiunea
investitiilor reafeate prin Proiect catre Operatorul TTPD (transfer - transport - prelucrare ...
depozitare).

>- Asociatia de DezvoItare Intercomunitara PRAHOVA este o asociere
intercomunitara, realizata in conditiile legii, ihtre unitatile administrativ-teritoriale, reprezentate
prin autoritatile administratiei publice locale, in scopul infiintarii, dezvoharii, gestionarii si/sau
exploatarii in comun a sistemului de management integrat al deseurilor (serviciu comunitar de
utilkati pubfce) si al furnizarii/prestarii de servicii specifice utUizatorilor de pe raza teritoriala a
unitatilor administrativ-teritoriale asociate.

-̂ Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice (ANRSC), care asigura licentierea operatorilor in vederea prestarii serviciilor
comunitare de interes public. A.N.R.S.C. mai are si ahe competente legate de servicii, mai ales
in ceea ce priveste: elaborarea si stabilirea regulamentelor-cadru si a caietelor de sarcini cadru,
obligatorii ca cerinte minimale pentru autoritatile administratiei publice locale si Asociatia de
Dezvohare Intercomunitara atunci cand acestea elaboreaza si aproba regulamentele si caietele de
sarcini pentru servicii aplicabile la nivel loca^ precum si in ceea ce priveste monitorizarea
indepUnirii indicatorilor de performanta^ (nivelurile de servicii), etc.
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-̂ Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), care are rblul de a verifica
conformitatea procesului de achizitie publica.

>- Ministerul Mediului, Apelor si PaduriIor, care autorizeaza functionarea tuturor
activrtatilor privind managementul deseurilor, din punct de vedere al protectiei rjiediului;

-̂ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice/ Ministerul
Fondurilor Europene / MIPE care asigura implementarea si monitorizarea Proiectelor finantote
prin POS Mediu 2007 - 2013 si POIM 2014-2020;

-̂ Operatorii de salubritate - agentii economici care indeplinesc conditiile legale
pentru prestarea serviciilor ui domeniul managementului deseurilor solide municipale si asigura
pe baza de contract, activitati specifice serviciului public de salubrizare.

ClientiifUtilizatorii serviciilor de salubrizare sunt reprezentati de:
^- comunitatile locale considerate Tn intregul lor sau comunitatile locafe componente ale

asociatiilor de dezvoftare comunitara, in cazul activrtatilor de interes general a caror contractare
se reafceaza de autoritatile administratiei publice locale;

^- persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai mutte
activitati specifice serviciului de salubrizare, in cazul activrtatilor a caror contractare se
reatizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului incheiat Tn nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin
regulamentul serviciului aprobat prin Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale a Asociatiei din
30.07.2020, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat si aprobat prin
ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare la informatiile publice referftoare la
serviciul de salubrizare, atat operatorii, cat si autoritatile administratiei publice locale avand
obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura
tarifara si la clauzele contractuale.

Hotararile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare
vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa
conteste prevederile acestora, in conditiile legii.

Membrii comunrtatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, m calitatea lor de
utilizatori directi sauindirecti aiserviciului desalubrizare, urmatoarele obligatii:

> sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului;
> sa achite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a

serviciului;
> sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de cotectare si al

utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor;
> sa asigure colectarea selectiva pe categorii a deseurilor reciclabile, rezuhate din

gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si evacuarea
acestora in containere standardizate, numai in locurile special amenajate;

> atte obligatii prevazute in Legea nr. 51/2006 republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare care fac referire la serviciul de salubrizare.

2.4. Examinarea tuturor optiunilor de operare

Conform prevederilor art. 22 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilita{i publice, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare ,,autorrta|ile
administratiei pubtice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalita|ii de gestiune a serviciilor
de utilrta^i publice aflate sub responsabilrtatea lor. Autoritatile administra|iei publice au
posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei hotarari de
dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din
competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilrtati
publice ori a uneia sau mai muKor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati publice, in
baza unui contract de delegare a gestiunii".

Legea permrte autoritatilor administratiei publice locale sa gestioneze direct serviciile sau
sa delege gestiunea uneia sau mai murtor activitati componente ale serviciului. In acest sens,
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conform prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a
localitafilor, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare ,,gestiunea directa sau
gestiunea delegata, dupa caz, se poate acorda pentru una ori mai multe actrvfta{i prevazute la art.
2 alin. 3". De aceea, cu ocazia incheierii contractului de delegare, atunci cand este formulat
obiectul acestuia, par^ile trebuie sa stipuleze expres si in mod clar care sunt actiVita{ile deIegate
dintre cele enumerate de lege.

Serviciul de salubrizare (serviciu de utilitate publica) se realizeaza prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice (a se vedea prevederile art. 1 alin. 4 lit.fdin Legea
nr. 51/2006). Infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare cuprinde
ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilita{i
publice.

In analiza contractelor de delegare a gestiunii unei activrta$i componente a serviciului de
salubrizare este esen|ial sa fie analizata legatura intre activitatea respectM si infrastructura
aferenta, asa cum rezuM chiar din definitia data contractului de delegare. Astfel, potrivit
prevederilor art. 29 alin. 7 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de
utilitajipublice, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare ,,contractulde delegare a
gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care unrta{ile administrativ-teritoriale,
individual sau Tn asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitafile
prevazute de lege, pe o perioada determinata, unui operator, in caUtate de delegat, care
ac{ioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obliga|ia de a furniza/presta integral un serviciu
de utilrta{i publice ori, dupa caz, numai unele actrvJta{i specifice acestuia, inclusiv dreptul si
obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redeven{e, dupa caz".

Acest lucru este subliniat si de prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, text
potrivit caruia ,,in cazul gestiunii delegate, punerea la dispoz^ie a sistemelor de utilitafi publice,
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau actrvkafilor care fac obiectul delegarii
gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit
operatorilor/operatorilor regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii,
odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activita|ilor delegate, in baza contractului de
delegare a gestiunii".

Prin urmare, o anumita activitate componenta a serviciului de salubrizare nu poate face
obiectul unui contract de delegare daca operatorul cu care se incheie respectivul contract
nu exploateaza si infrastructura necesara prin care se realizeaza acea activitate.

De asemenea, conform prevederilor legale sus-menJionate (art. 22 alin. 2 din Legea
51/2006, coroborat cu art. 12 si art. 14 din Legea 101/2006}, modalitatile legale pentru
reaUzarea serviciilor desalubrizare sunt gestiuneadirectasaugestiuneadelegata.Deasemenea
alin. 3 al aceluiasi articol 22 mentioneaza faptul ca ,^nodaUtatea de gestiune a serviciilor de
utilrta|i pubUce se stabileste prin hotarari ale autorita^ilor deUberative ale unitaplor administrativ-
teritoriale, in baza unui studiu de oportunhate, in funcJie de natura si starea serviciului, de
necesitatea asigurarii cehii mai bun raport pre^/calitate, de interesele actuale $i de perspectiva ale
unita{ilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati
publice."

Prevederile Legii nr. 51/2006 defmesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de
utiMti pubUce ca actiunea prin care o unftate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai
mukor operatori Ucentiati gestiunea unui serviciu sau a unei activhati componente a serviciului,
a carei responsabilitate revine respectivei unitati administrativ-teritoriale, precum si concesiunea
infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice impHca
dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata infrastructura aferenta
serviciului/activhatii delegate. Delegarea gestiunii poate fi realizata de asemenea de catre
Asociatia de Dezvoftare Intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele si
pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in temeiul mandatului ce i-a fost conferh de
acestea.

Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 ,,gestiunea directa este
modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor
administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competen|ele
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si responsabilitaple ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de
utilita|i publice, respectiv la administrarea, funcJionarea si exploatarea sisteWlor de utilitati
publice aferente acestora".

In ceea ce priveste statutul operatorilor care pot presta serviciiIe tn functie de
modalitatea de gestiune aleasa, acestia sunt expres si limhativ enumerati de lege distinct
pentru:

-̂ gestiunea directa - art. 28 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, potrivitcaruia ,,gestiunea
directa se reafeeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt
definiti la art. 2 lit. g, respectiv lit. h, fara aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016privind
achizitiilepublice,Legiinr. 99/2016privindachizitiile sectoriale slLegiinr. 100/2016privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicir, acestia fiind mentiona|i expUcit in textul
legii;

-̂ gestiunea delegata-ar/. 29 alin. l din Legea nr. 51/2006, potrivit caruia ,,gestiunea
delegata este modalitatea de gestiune Tn care autoritatile deUberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoftare intercomunitara avand ca scop serviciiIe de
utilitati publice, Tn numele si pe seama unitatilor administrativ-terhoriale membre, atribuie unuia
sau mai muftor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii
privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit Tn
continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utiUtati publice
imptica punerea la dispozitia operatorilor a sistemelor de utilitati pubUce aferente serviciilor
delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme",

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot
fi:

a.) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu capital social privat;

b.) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu capital social mixt.

Desfasurarea actJvfta{ilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de
forma de gestiune aleasa, se reafeeaza pe baza regulamentului serviciului, a caietului de
sarcini al serviciului $i a Iicenfei emise de autoritatea de reglementare competenta, Tn condi^iile
legii speciale.

Indiferent de modaUtatea de gestiune adoptata, regulamentul serviciului $i caietul de
sarcini se elaboreaza in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru,
elaborate si aprobate prin ordin de A.N.R.S.C., Tn cadrul asocia|iei se supun avizarii autorita^ilor
administra|iei pubUce locale ale unita|ilor administrativ-teritoriale membre, Tn condi|iile
mandatului prevazut la art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, si se aproba de Adunarea Generala
a asocia^iei.

Operatorii tsi pot desfasura activitatea in baza licentei emise de A.N.R.S.C, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. Art. 49 alin. 3 din acest act normativ, care
specifica faptul ca: ,,operatorii au obUga^ia de a soticka si de a ob|ine eUberarea licen^ei Tn
termen de 90 de zile de la data aprobarii hotararii de dare in administrare sau, dupa caz, de la
data semnarii contractului de delegare a gestiunii".

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 101/2006,
responsabititatea asigurarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei
locaHtati revine unitatii administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide Tn baza unui studiu de
fundamentare daca va asigura serviciul de salubrizare prin forte proprii Tn modalitatea gestiunii
directe sau daca va delega responsabilitatea prestarii serviciului unui operator - societate
comerciala cu capital public, privat sau mkt.

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de
utilitati pubUce poate fi: contract de concesiune de servicii sau contract de achizitie publica de
servicii.

Art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, specifica faptul ca: ,,procedura de
atribuire sJ regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a
localitatilor sunt cele stabilite de autorita{ile deliberative ale unita{ilor administrativ-teritoriale"
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conform prevederilor Legiinr. 51/2006,akLegiinr. lOO/2016privindconcesiuniledelucrari^i
concesiunile de servicii si ale Normelor metodologice de aplicare aprevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate prin H.G nr
867/2016.

Avand in vedere cele mentionate anterior, rezufta necesitatea luarii in considerare a
optiunii de achizitie a unui contract de concesiune de servicii.

Procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilfte de autoritatile deliberative ak unitatilor
administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale in vigoare.

Prin studiul de oportunitate Tntocmit, entitatea contractanta are obligapa sa analizeze daca
atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre
operatorul economic.

In cazul in care, ca urmare a anafeei prevazute anterior entitatea contractanta constata ca
o parte semnificativa a riscului de operare va fi transferata operatorului economic, contractul va
fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile acestei legi.

In cazul in care, ca urmare a anaUzei prevazute anterior entitatea contractanta constata ca
o parte semnificativa a riscului de operare, nu va fi transferata operatorului economic, contractul
respectiv va fi considerat contract de achizitie publica sau contract sectoria^ dupa caz.

2.4.1. Contracte de concesiune de servicii
Contractul de concesiune de servicii este definit in art. 5 lit. h din Legea nr. 100/2016

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare, ca fiind ,,contract cu tftlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat
in scris, prin care una sau mai mufte entha{i contractante incredinJeaza prestarea si gestionarea de
servicii, (...) unuia sau mai muftor operatori economici, ih care contrapresta|ia pentru servicii
este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie
de acest drept insoJit de o plata".

Art. 6 din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,
cu modificarile si completarile ulterioare, specifica faptul ca ,,atribuirea unei concesiuni de
lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei par^i semnificative
a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor
respective".

Specific contractului de concesiune este faptul ca, pe langa transferul riscului de operare
are loc si transferul responsabilkatii asupra planificarii si executiei activitatilor necesare prestarii
serviciului. In acest caz, aprovizionarea cu consumabile, piese de schimb, uitretinerea, ahe
chehuieli necesare operarii sunt responsabUitatea Operatorului, care va aloca o parte din profit ui
vederea acoperirii acestor chekuieli.

2.4.2.1 Contracte de achizitie de servicii
Specificul unui contract de concesiune a serviciilor rezufta din definitia data delegarii

gestiunii unui serviciu de utilftati publice de art. 2 lit e) Legea nr. 51/2006 si anume: ,, (...)
delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice impUca operarea propriu-zisa a
serviciului/activitatii, punerea la dispozi{ie a sistemului de utiM{i pubUce aferent
serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obliga|ia operatorului de a administra
si exploata sistemul de utilitaji publice respectiv."

Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, specifica
la art. 8 alin. (3) faptul ca: ,,in cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. l, entitatea
contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.
6, nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de
achizi|ie publica sau contract sectoria^ dupa caz". Studiul de oportunitate este un document
obligatoriu pentru o entitate contractanta care inten{ioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea
unui contract, care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie

38



prestarea, gestionarea si operarea de servicii, in cuprinsul caruia se va demonstra necesitatea si
oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.

2.4.2.2 Contracte de achizitie pubIica de servicii
Scopul legii nr. 98/2016 privind achizple publice il constituie asigurarea cadrului legal

necesar pentru a realiza achizi|ionarea de bunuri, servicii si lucrari in condp de eficien^a
economica si sociala.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizi|ie publicS si a organizarii
concursurilor de soluJii sunt:

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparen|a;
e) propor|ionalitatea;
f) asumarea raspunderii.
Contractul de achizi{ie pubtica de servicii - contractul de achizi{ie publica care are ca

obiect prestarea de servicii, aftele decat cele care fac obiectul unui contract de achizi|ie publica
de lucrari.

Entitatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, Tn cazul
in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu praguriIe valorice prevazute la art. 7 alin.
(1) al legii nr. 98/2016 privind achizi{iile publice, prin aplicarea procedurilor de Ucita{ie deschisa
sau ticJta|ie restransa.

Prin exceppe de la prevederile alin. (1) al legii nr. 98/2016 privind achizple publice,
entitatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a
unui anun{ de participare exclusiv in cazurile sicondple prevazute la art. 104.

Conform art. 104 - (1) Entitatea contractanta are dreptul de a aplka procedura de
negociere fara publicarea prealabila a unui anun{ de participare pentru atribuirea contractelor de
achizp publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele
cazuri:

a) daca in cadrul unei proceduri de licita{ie deschisa, licita$ie restransa ori procedura
simplificata organizate pentru achizi$ia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost
depusa nicio oferta/sohcitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicftari de
participare neadecvate, cu condi|ia sa nu se modifice ui mod substan^ial condple ini^iale ale
achizi|iei si, la soUcitarea Comisiei Europene, sa fie transmis acesteia un raport;

b) daca lucrarile, produseIe sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit
operator economic pentru unul dintre motiveIe prevazute la alin. (2);

c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de
Ucitajie deschisa, Ucrta^ie restransa, negociere competitiva sau procedura simptificata nu pot fi
respectate din motive de extrema urgen{a, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se
datoreaza sub nicio forma unei ac^iuni sau inac|iuni a autorM^ii contractante. In situa|ii in care se
impune interven{ia imediata, entitatea contractanta are dreptul de a realiza achizi|ia pubUca ih
paralel cu aplicarea procedurii de negociere fara pubUcarea prealabila a unui anun{ de
participare.

(2) Motivele prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:
a) scopul achiz^iei este crearea sau achizi{ionarea unei opere de arta sau unei

reprezenta{ii artistice unice;
b) concurenfa lipseste din motive tehnice;
c) protec{ia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala.
(3) Entitatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a

unui anun{ de participare ih cazuI prevazut la atin. (1) lit. b) numai daca, in legatura cu motivele
prevazute la alin. (2) lit. b) si c), nu exista o solujie ahernativa sau inlocuitoare rezonabila, cum
ar fi utilizarea unor canale de distribu{ie alternative pe teritoriul Romaniei ori in afara acestuia
sau achizi{ia unor lucrari, produse sau servicii comparabile din punct de vedere functional, iar
absen{a concuren|ei sau protecpa drepturilor exclusive nu sunt rezuhatul unei restrangeri
artificiale de catre entitatea contractanta a parametrilor achizi$iei in vederea viitoarei proceduri
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de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerin{e specifice privind
interoperabiiitatea care trebuie indeplinite pentru a asigura func|ionarea lucrariIor, produselor sau
serviciilor care urmeaza a fi achiz^ionate.

Solutia juridica recomandata privind procedura de de negociere fara pubUcarea prealabila
a unui anunt de participare se impune prin aprecierea, in esenta, si a elementului privhd analiza
transferului catre operator a riscului de analiza a riscului. dar si a condttiilor implicite
impuse/permise de aceasta procedura, respectiv lipsa concurentei din motive tehnice.

2.4.3. Comparatie intre doua variante de contract
Ca si rnodatitate de realizare a serviciului public de operare a instalatiilor de gestionare a

deseuriior din jude|ul Prahova, atat Consiliul Jude{ean Prahova, cat si administra{iile publice
locale nu au avut prea mufte op|iuni, decat cele oferhe de legislapa romana in vigoare si anume:

^- gestiunea directa si
>- gestiunea delegata
1. GESTIUNEA DIRECTA poate avea urmatoarea situatie de management:
> organizare ca departament propriu al UAT Judetul Prahova -Consiliului Jude|ean

Prahova;
>- organizare ca societate pe ac{iuni de{inuta de UAT Judetul Prahova -Consiliul

Jude{ean Prahova.
Avantaje
> men{inerea responsabiM{ii UAT Judetul Prahova -Consilului Judetean Prahova fa{a
de populapa deservha;
> posibilitatea susJinerii populatiei sarace de catre UAT Judetul Prahova -Consiliul
Jude{ean Prahova;
V tarife mai mici decat in varianta gestiunii delegate (neexistand profrt);
> mentinerea autorhatii nemijlocite a UAT Judetul Prahova -Consiliului Judetean
Prahova asupra activitatii;
> accesul la fonduri europene destinate autorkatilor pubUce.
Dezavantaje
> rhm lent de investitii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe sumele

puse la dispozitie de UAT Judetul Prahova -Consiliul Judetean Prahova;
> UAT Judetul Prahova -Consiliul Judetean Prahova ar trebui sa furnizeze m continuare

fonduri si garantii in calitate de actionar unic (daca se organizeaza o societate pe actiuni pentru
operarea serviciului);

> parte din personalul din aparatul de speciatitate al Consiliului Judetean Prahova ar
trebui sa se ocupe de serviciul respectiv.

Tarife
EvoluJia prezumata a tarifului de salubritate depinde de urmatoarele eleraente:
> nivelul investitiilor;
> termenele la care UAT Judetul Prahova-Consiliul Jude{ean Prahova decide sa faca

investi^iile;
> sursele de finan^are si schemele de finan{are pe care UAT Judetul Prahova -Consiliul

Jude{ean Prahova va decide sa le acceseze.
Costuri suplimentare suportate de UATJudetulPrahova -ConsiliulJude{ean Prahova

in cazulgestiuniiproprii:
> instruirea personalului (este obUgatorie pentru obtinerea licen{ei de operare a

serviciului);
> costurile de licen^iere de catre ANRSC;
> costurile de operare integral pentru prima luna (si par^ial pentru lunile urmatoare) pana

la ob|inerea venfturilor din operare;
> acoperirea deficitului din incasari.
2. GESTIUNEA DELEGATA
Avantaje
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> degrevarea UAT Judetul Prahova -Consiiiul Jude^ean Prahova / ADI Deseuri Prahova
de necesitatea unui capital de investiJie in dotarea ,,de la zero" a serviciului, precum si de efortul
de organizare impus de aceasta;

X parametrii serviciilor si necesarul de investitii sunt clar definite iin contractul de
delegare de gestiune, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilotr de execuJie si
exploatare sa treaca la operator:

- riscul de execu$ie - in special riscurile de subestimare a costurilor, intarzieri si
defecte se transfera total la operator;

- riscul de exploatare: va fi impar|it intre UAT Judetul Prahova / ADI Deseuri
Prahova si operator;

- riscurile legate de pre| si ajustare pre{: se impart in func|ie de formula de
majorare tarife si afte clauze din contractul de delegare de gestiune;

- riscuri legate de legislajie - se tranfera la operator sau se impart in func^ie de
tipul de compensare sau de ce modificari care sunt unilaterale si deci compensabile de UAT
Judetul Prahova.

> din momentul in care operatorul isi intra rn drepturi, investi{iile se accelereaza. Profrtul
operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a relaJiilor cu clien|i;

> accesul la fondurile de investi|ii este mai facil (de exemplu cele necesare pentru
construirea unei noi celule) in cazul partenerilor privatj comparativ cu autorka|ile pubfce locale,
cu atat mai murt cu cat autoritatea publica poate avea in implementare mai murte proiecte,
atingandu-si plafonul de imprumut prevazut de lege;

> UAT Judetul Prahova / ADI Deseuri Prahova nu are sarcina investipor si potentral a
finan{arii;

> UAT Judetul Prahova / ADI Deseuri Prahova va avea dreptul la control final asupra
derularii serviciului, avand posibilkatea de a anula delegarea de gestiune ui cazul Tn care
operatorul are activitate defectuoasa persistenta, conform clauzelor de penalizare si reziliere in
contract;

> UAT Judetul Prahova / ADI Deseuri Prahova are putere decizionala pentru ca, in
momentul incredin{arii contractului, sa adopte toate prevederile contractuale optime;

> reducerea imixtiunii politicului ih deciziile de afaceri, investitii si personal;
> criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la fonduri cum

ar fi cele bancare/obligatare.
Dezavantaje
> UAT Judetul Prahova / ADI Deseuri Prahova trebuie sa isi adapteze rolurile de

administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere,
supervizare si monitorizare;

> tarife mai mari datorita includerii in structura acestora a unei cote de profrt pentru
operatorul delegat;

> monopol pe termen lung atribuit operatorului, fapt ce poate genera dificufta{i de iesire
din contract in caz de neperforman^a;

Un aspect important valabil pentru ambele cazuri (gestiune directa sau delegata) este ca
Operatorul sa poata mentjne o activitate sustenabila datorita veniturilor depozitului.

In urma celor prezentate, avand in vedere greutatea avantajelor in contrapartida cu
dezavantajele enumerate, se recomanda de la sine varianta contractului de delegare a gestiunii,
aceasta fiind o condi|ie esen|iala a asigurarii posibiIita|ilor de dezvortare si modernizare a
activrta|ilor de management al deseurilor, creandu-se astfel cadrul concurential al acestei
activita{i, stimuland totodata si investi{iile.

In cazul delegarii gestiunii, UAT Judetul Prahova/ ADI Deseuri Prahova va urmari
ob{inerea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic si un echilibru intre
riscurile si beneficiile asumate prin contract.

In urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care sa ofere cele mai
bune premise pentru fructificarea avantajelor delegarii si o transparen{a ridicata.
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2.4.4. Motive de mediu ,, -/ y ,̂
Raportat la activitadle/procedurile tehnologice cu privire la activhatea d^eliminare finala'

prin depozitare a deseurilor municipale in Judetul Prahova se va efectua in 4bnIprrnitate cu cele-;.
mai bune practici privind protectia mediului, insemnand in principa^ depoziferea cu inaintarea^
progresiva a frontului de lucru si inchiderea zilnica a a zonei/sub-zonei da^fep&zitafe ppr.
acoperirea cu material steril. ^^^__Wj^'

Se mendoneaza ca, datorita reducerii candtadlor de deseuri organice depozrtate fma^
cantitadle de gaze de depozit vor fi reduse si nu vor putea fi utilizate in scopuri economice. Dupa
inchidere, depozitele sunt monitorizate pe o perioada de 30 de ani (perioada post-inchidere) in
conformitate cu prevederile legale. Perioada de monitorizare va putea fi prelungita daca prin
programul de monitorizare post-inchidere se va constata ca depozitul nu este inca stabil $i
prezinta un risc potendal pentru unele componente de mediu.

Prin operarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor se vor indeplini condidile
de mediu impuse prin documentele legislative in vigoare, impactul negativ fiind redus la nivel
minim posibil.

Levigatul rezuftat din celula depozitului ecologic Boldesti-Scaeni este colectat si epurat
intr-o stade de epurare.

Evaluarea impactului asupra calitatii aerului se face de obicei prin modelare matematica,
utilizandu-se un model acceptat si adecvat surselor aferente activita|ilor, precum si condplor
topoctimatice ale zonei. Determinarea emisiilor de poluan$i atmosferici necesare pentru modelare
se poate efectua cu metodologiile recomandate de MAPAM.

Evaluarea impactului fonic asupra populadei din imediata vecinatate se efectuaza prin
modelare matematica.

Evaluarea impactului asupra solului, apei subterane si de suprafa{a se face pe baza de
anatize chimice si fizice.

Nu se cunosc incertitudini majore referitoare la proiect sau la efectele acestuia asupra
mediului.

Impactulprognozat asupra mediului
Factorul de mediu apa
Levigatul generat prin operarea depozitului de deseuri, reprezinta sursa majora poten|iala

de poluare a apelor subterane si de suprafa{a. Datorita incarcarii deosebft de ridicate a levigatului
rn substan{e organice, compusJ cu azot si fosfor, unele metale grele, precum si germenipatogeni
evacuarea acestuia in apele de suprafa{a din zona poate avea un impact negativ semnificativ
direct asupra vie|ii acvatice si a utilizatorilor apei de suprafaJa/subterana din aval de depozit.

Datorita ihcarcarii deosebit de ridicate a apei in exces in substan{e organice, compusi cu
azot si fosfor evacuarea acestei ape in apele de suprafaJa din zona poate avea un impact negativ
semnificativ, similar cu cel asociat evacuarii levigatului.

Apele de spalare a vehiculelor de transport deseuri se constituie ca a doua sursa
importanta de ape uzate care ar putea afecta catitatea apelor de suprafa{a/subterane. Aceste ape
au un con{inut ridicat de poluan|i similari cu cei din levigat, impactul deversarii necontrolate a
acestora asupra calfta{ii apei fiind similar cu cel al evacuarii levigatului neepurat in emisar.
Apele de spalare a rotilor vehiculelor de transport deseuri, care se evacueaza direct Tn apele de
suprafa{a, prin prezen^a potentiala a unor produse petroliere pot consitui o sursa accidentala de
poluare. Evacuarea direct in apele de suprafa{a a apelor de igienizare, prin con{inutul potential al
acestora de suspensii sotide si de produse petroliere poate constitui un pokiant asemanator cu cel
datorat evacuarii apelor provenite de la spalarea roUlor, dar cu o amploarea mai redusa.

Factorul de mediu aer
Din punct de vedere al dispersiei poluanJitor in atmosfera comparativ cu valorile limita

pentru concentra|iile de poluan{i in atmosfera (imisii), prevazute de legislatia in vigoare se poate
considera ca nivelurile de concentratii in aerul ambiental ale poluantilor norma|i prin legislada
existenta, generate de sursele aferente obiectivului se vor situa sub valorile limita, indiferent de
intervalul de mediere.

Debitele $i concentratiile de poluan|i vor fi mici in cazul tuturor poluandlor generad de
toate sursele in toate etapele proiectului. Concentradile de poluand in aerul ambiental se vor
incadra in limitele prevazute de legisIada in vigoare.
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Activita{ile care se vor desfasura Tn amplasamentul depozitului
general redus din punct de vedere al nivelului de zgomot.

Factorul de mediu sol
Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate sunt:

' Modificari structurale ale profilului de soI ca urmare a lucrarilor de sapS
ce s-au executat.

' Modificari calitative ale sohikii sub influenJa poluanJilor prezen{i in aer (modificari
calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale).

" Izolarea unor suprafe^e de sol, fa|a de circuitele ecologice naturale, prin
impermeabilizarea si betonarea acestora.

' Pierderea caracteristicifor naturale a stratului de sol vegetal prin depozitare.
' Poluari accidentale prin deversarea unor produsi direct pe soL depozitarea deseurilor sau

a materialelor de construc{ie.

Factorul de mediu biodiversitate
Pohaanpi ce ar putea afecta in mod direct vegeta$ia si fauna terestra sunt reprezentatj de

noxele emise din activita|ile care se vor desfasura pe amplasamentul depozitului si de traficul
rutier.

Avand in vedere valorile mici ale concentra{iilor in aerul ambiental ale poluan|ilor
fitotoxici emisi in diferite etape ale proiectuhai, actrvJta{ik care se vor desfasura pe
amplasamentele analizate vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii.

Pe parcursul operarii depozitului impactul emisiilor de poluan{i rezuftate in urma
descompunerii deseurilor (in special CO2 si CH4) va fi mai mare decat in anii din perioada post-
inchidere. Acest lucru se datoreaza emisiilor nedirijate de poluan{i rezultatj din descompunerea
deseurilor, emisii care odata cu inchiderea depozitului vor avea o compozifie diferita si vor
deveni emisii dirijate datorita sistemelor de colectare si de ardere a gazului de depozit care vor fi
puse in func{iune.

Principalele efecte ale metanului rezukat in urma descompunerii deseurilor asupra
mediului sunt indirecte, prin compusii genera|i in urma reac{iilor in atmosfera. Astfe^ metanul
este precursor al ozonului troposferic, conducand la intre{inerea si cresterea ratei de formare a
ozonului. Bioxidul de carbon rezuftat ih urma descompunerii deseurilor este un gaz cu efect de
sera si contribuie la acidifierea atmosferei.

Un impact direct asupra biodiversitatji in perioada de operare il are cre$terea numarului
de nevertebrate (in special diptere) si vertebrate (in special mamifere mici si pasari). De
asemenea, depozitarea deseurilor si in special a acelora cu con{inut ridicat de materie organica
poate favoriza anumite grupe trofice de animale si limita condiJiile existen|iale ale celorlafte.
Poate fi identificat fenomenul de aparitje a speciilor invazive ce se manifesta la nivelul tuturor
grupelor func{ionale, inclusiv la plante, prin dominarea speciilor sinantrope.

PeisajuI zonei
Amplasamentul depozitului poate creea disconfort vizual sau mirositor.
Factorul a$ezari umane
Impactul pozitiv al mentinerii unor locuri de munca in zona amplasamentului va fi pu|in

semnificativ, deoarece pentru operarea depozitului se vor utiliza circa 18-22 persoane pentru
operarea depozitului.

Avand ih vedere numarul de angajati nu vor fi schimbari demografice relevante si anume
modificarea numarului de locuitori permanen|i prin asigurarea unor noi locuri de munca.

Datorita zonei in care este situat arealul analizat, schimbarile economice vor avea un
impact pu{in semnificativ, cu referire la influen{e asupra:

" pie{ei muncii (ocuparea for^ei de munca, gradul de calificare a acesteia, calitatea for^ei de
munca, pia^a muncii, dinamica somajului);

* investitiilor in zona analizata;
" dinamica pre^ului terenurilor in zona analizata;
' condi{iilor de via^a din zona (venitul mediu pe locuitor/familie, tipul de gospodarii, starea

de sanatate a populatjei, gradul de cultura si constiin{a ecologica a popula^iei din zona);
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cond^iilor de via{a ale locuitorilor (calitatea vie|ii - calitatea medj&kjy%omot,
produselor agricole otyinute pe loturile gospodare$ti).

Componentele analizate ih prezentul studiu vor avea un impact generi9taozitiv.
Concentratjile de poluan|i in zona de influen|a maxima a Qbie^tivului, din afa*a

perimetrului acestuia, se afla sub valorile limita pentru protecjia r
vegeta{ia), atat prin aportul singular al surselor obiectivului, cat si prin aport
surselor existente in zona.

Impurificarea aerului cu compusi organici nemetanici, atat in ansamblu, cat $i pentru
compusii speciali, se apreciaza ca nu va genera probleme pentru sanatatea popula^iei din
apropierea amplasamentului, deoarece nivelurile de concentra$ii sunt deosebit de reduse, atat
pentru COVnm totati, cat si pentru compusJi cu grad ridicat de toxicitate, concentra|iile acestora
din urma fiind cu cel puJin trei ordine de marime mai mici decat pragurile de toxicitate.

In ceea ce prive$te eventualul disconfort al locuitorilor din apropierea amplasamentului
ca urmare a mirosurilor generate de descompunerea deseurilor (depozitate finaty, se apreciaza ca,
in genera^ acesta nu va exista. Valorile concentrapilor in aerul ambiental al compusilor cu
poten{ial odorant vor fi mai mici decat pragurile olfactive.

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului, cu
accentpe calitatea vie(ii/condijiile sociale in comunita{ile afectate de impact

' Prevederile Proiectuhri de management integrat al de$eurilor solide se inscriu in liniile
Strategiei na{ionale privind gestionarea deseurilor;

' Activitape care se se vor desfasura in zona vor fi conforme cu prevederile legisla{iei
Uniunii Europene transpusa in legislapa na{ionala, asigurand cele mai bune condp pentru
protec{ia mediului.

fn cazul gestiunii directe, reatizata prin intermediul unor operatori de drept pubUc -
compartimente organizate fri structura autorJta|ilor adminitratiei publice locale sau servicii
subordonate - operatorul nou infiintat nu va avea experien{a necesara operSrii unor astfel de
instala{ii existand riscu^ mai ales la inceputul activita{ii, apari^iei de neconformrta{i.

Ahfe^ in cazul gestiunii delegate, va fi vizata selectarea unui operator cu experien{a ih
domeniu, crfteriile de selecpe ce vor fi propuse in Documenta{ia de atribuire putand favoriza
operatorii care au implementat sistemul ISO 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune intr-o
performanta ridicata ih ceea ce prive$te managementul mediului.

Operatorul selectat va opera in timitele actelor de reglementare a activfta{ii emise de
autorJta{ile de mediu competente, neputand exista derogari de la incadrarea ui limitele stabilite
de acestea.

Practic, alegerea op{iunii gestiunii delegate asigura selectarea unui operator cu o mai
mare experien{a in domeniu, si care va putea gestiona activftatea in condple unui management
performant al calitatii mediului.

2.4.5. Motive de naturasociala
Prin extinderea la nivelul jude{ului Prahova a activita|ilor de management a deseurilor sj

prin reaUzarea unor investitii conforme cu standardele internaponale in managementul deseurilor
va rezufta o crestere a noilor categorii de locuri de munca care necesfta pregStire suplimentara,
acest fapt impUcand o crestere salariala, sectorul devenind astfel mai atractiv pentru pia{a
muncii.

Din punct de vedere al protec{iei sanatatii populatiei, alegerea op^iunii gestiunii delegate
este preferata deoarece asigura selectarea unui operator cu experien{a in domeniu, care va aplica
standarderidicatedeprotectieamediului, implicit asanatatiipopulatiei rezidente.

Operatorul selectat va opera in limitele actelor de reglementare a activfta{ii emise de
autorita$ile competente privind protec$ia munci^ neputand exista derogari de la incadrarea in
limitele stabilite de acestea.

De asemenea, operarea depozitului, va duce la mentinerea locurilor de munca.
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2.5.Identificareasidescriereariscurilor

Riscul poate fi defmit ca fiind inceritudinea veniturilor, cheltuielilor
timp a activitatii de depozitare. Pentru a avea o estimare realista a costurilorr r

duratei de viate a unui proiect, trebuie identificate, alocate si evaluate riscurile relevar'
Proiectului.

Orice proiect de investitii publice implica riscuri atat in faza de constructie cat si fri faza
de operare. Nu este neobisnuit ca, ih cazul proiectelor complexe, sa existe diferente intre
costurile si necesarul de timp reale fata de cele estimate initial. Intarzierile si depasirile de costuri
apar invariabil din riscurile neprevazute.

Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor.
Aceasta este prezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului ih ceea ce
privestecheftuieHle, veniturile siplanificarea acestora.

La alcatuirea Matricei riscurilor a fost utilizat drept cadru de referinta Matricea
preUminara pentru alocarea riscurilor (Anexa nr. 1 a Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari $i concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari $i concesiunile de servicii, aprobate prin
H.G. nr. 867/2016).

In ceea ce priveste alocarea riscurilor, pentru fiecare risc s-a stabilit daca va fi retinut de
catre Delegat, va fi alocat Delegatarului sau va fi impartit rntre ambele parti.

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generala aceea ca riscul trebuie suportat de
catre partea care il poate atenua fri cea mai mare masura si/sau care poate controla cel mai bine
consecintele. Astfe^ fiecare parte iji va asuma riscuri pe care va fi in masura sa le gestioneze.

Alocarea riscurilor propusa nu este statica. Este posibil ca, pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a Contractului de delegare Matricea riscurilor sa fie actuaUzata ca urmare
a negocierilor cu ofertantii.
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Modul de alocare a riscurilor

Nr. Denumirea risculiii Descrierea risculiii
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul risculOT^Af y V^

RISCURI GENERALEPRIVIND AMPLASAMENTUL PROIECTULUI (BOLDESTI-SCAENI)

1.

2.

3.

4.

Restrictii induse de
folosinta terenurilor
Tnvecinate

Asigurarea cu utilitati
- epurarea apelor
uzate - exploatare
neconforma

Asigurarea cu utilitati
- epurarea apelor
uzate - modificarea
conditiilor de calitate

Asigurarea cu utilitati
- energie electrica

Pe durata delegarii folosinta
terenurilor invecinate poate suferi
modificari care pot genera un
impact negativ asupra proiectului

Efluentii amplasamentului sa nu
fie conformi cu cerintele din
autorizatii. Exploatare neconforma
datorata operarii

Cerinte suplimentare privind
calitatea efluentilor

Puterea furnizata este insuficienta
operarii corespunzatoare a tuturor
instalatiilor,
echipamnetelor/utiljelor, inclusiv a

x

x

x

x

Entitatea contractanta se va asigura ca
lucrarile de infrastructra si planuri
urbanistice si de amenajare a teritoriului
care vor fi promovate !n zona de interes nu
vor aduce atingerii bunei exploatari.
Delegatul va respecta regulamentul de
exploatare si functionare si sa asigurare
resursele financiare pentru cheltuielile
operationale.
Delegatul trebuie sa asigure un grad
minim de conformitate al efluentilor din
punct de vedere calitativ
Nu poate face obiectul unei ajustari a
tarifului orice investitie/cheltuiala
necesara respectarii conditiilor initiale de
calitate ale efluentilor.
Delegatul trebuie sa asigure resursele
necesare pentru rezolvarea rapida a
solicitarii entitatii, avand dreptul de a
solicita Entitatii contractante o ajustare a
tarifuluL
La momentul semnarii contractului de
delegare. Delegatul se va asigura si va
certifica printr-un Tnscris ca puterea
furnizata este suficienta operarii

46



Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

DeIegatar Delegat Comun
Managementul

celor achizitionate
inceperii operarii

ulterior corespunzatoare a tuturor
In situatia in care, pe durata
contractului, Delegatul constata ca es^T
necesara instalarea de putere suplimentara,
aceasta se va realiza pe contul si cheltuiala
exclusiva a Delegatului, fara a putea
solicita ajustare de tarif.
In situatia in care furnizorul de energie
electrica nu poate indepIini obligatiile din
contractul de furnizare, Delegatul trebuie
sa asigure buna desfasurare a activitatii pe
contul si cheltuiala proprie, fara a putea
solicita ajustare de tarif.
Nu poate consthui in nicio shuatie un
motiv de recuperare de cheltuieli.

Fenomene meteo
extreme - inundarea
amplasamentelor

In cazul unor ploi torentiale poate
avea loc inundarea
amplasamentelor, ducand la
sistarea activitatii. Aceasta situatie
nu este determinata si nici
favorizata de operarea neconforma
a instalatiilor

Delegatul trebuie sa intervina asigurand
toate categoriile de resurse pentru
rezolvarea operativa a problemei.
Interventia poate depasi perimetrul strict
al amplasamentului, daca situatia o cere.
Nu poate fi utilizata garantia constituita in
bazaOUG2/2021.

Contestarea activitatii
de catre populatia
rezidenta din
vecinatati

Dupa punerea in exploatare a
instalatiilor poate aparea si se
poate amplifica in timp
nemultumirea populatiei fata de
influentele activitatilor destasurate
asupra calitatii vietii. Acestea pot
ajunge la situatii conflictuale si
litigii

Delegatul trebuie sa respecte masurile
impuse prin Autorizatia de mediu privind
reducerea/minimizarea impactului
activitatilor desfasurate asupra sanatatii
populatiei.
In cazul in care se observa incalcari ale
acestor masuri, delegatul trebuie sa
asigure resursele necesare efectuarii
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Nr.

7.

Denumirea riscului

Securitatea
amplasamentelor -
furt si vandalizare

Descrierea riscului

Operareadepozitelor dedeseuri
este asociata, Tn general, prezentei
pe amplasament sau In vecinatate a
colectorilor informali. O asemenea
situatie este inacceptabila pe
amplasamente sauln vecinatatea
for.

Alocare

Delegatar Delegat

x

Comun Managementul riscului
A

studiilor si expertizelor necesare, (pfJ%>uirr
si implementarea masurilor -y/c|#
control/eliminare/minimizare a efectelor
acestor Tncalcari.
Orice masura de
control/eliminare/minimizare a fenomelor
contestate va fi implementata doar cu
acordul prealabil al Entitatii contractante.
Entitatea contractanta are dreptul de
efectua periodic, dar cel mult o data/an un
audit de conformitate privind modul de
operare al instalatiilor.

Delegatul este Tn totalitate responsabil de
asigurarea pazei si integritatii bunurilor Tn
limita amplasamentelor predate Tn operare.
Delegatul nu poate fi Tndreptatit sa ceara
recuperarea consturilor suplimentare si nu
poate invoca o ajustare a tarifului.

RISCURIASOCIA TE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI

8.
Intarzieri la
autorizarea aetivita{ii

Activitatea de gestionare a
instalatiilor de deseuri implica
autorizari specifice
Particularita{ile amplasamentului
stabilit determina un anumit
calendar al procedurii de
autorizare.
In anumite situa|ii pot exista
intarzieri Tn autorizarea activita^ii

x

Analizand toate posibilele implica{ii legate
de vecinata{i (folosin{e prezente si
viitoare), zone sensibile, reglementarile la
nivel local, Delegatul a analizat cu aten{ie
amplasamente le.
Eventualele costuri suplimentare vor fi
suportate Tn Tntregime de catre Delegat,
fara a fi necesara o ajustare de tarif.

N
J

J
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului

si aparea costuri suplimentare
(impuse de autorhatile
competente), care nu au fost Iuate
in calcul la realizarea ofertei

Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul risculuii^X

op;>o-^-
<VJr

RISCURIASOCIATE OPERARIIINSTALATIILOR DE GESTIONAREA DESEURILOR

Riscuri asociate operdrii depozitului de deseuri

9.

10.

Cantitatea de deseuri
depozitate mai mica
decat cea planificata

Cantitatea de deseuri
depozitate mai mare
decat cea planificata

Cantita{ile lunare cantarite la
intrarea Tn instalatii sunt mai mici
decat estimarile pe baza carora s-a
bazat oferta de servicii $i calculare
a tarifului.
Scaderea cantita{ilor de deseuri
duce Tn mod direct la scaderea
cantita|ilor de materiale
valorificabile ob{inute, respectiv la
scaderea veniturilor.
Cantitatile lunare cantarite la
intrarea Tn instalatie sunt mai mari
decat estimarile pe baza carora s-a
bazat oferta de servicii s,i
calcularea tarifului.
a.) cantitatea de deseuri este mai
mare, dar se Tncadreaza Tn limita
capacitatii maxime de operare a
instalatiilor.
b.) cantitatea de deseuri depases,te
limita capacitatii maxime de
operare a instalatiilor.
Cresterea cantitatii de deseuri duce

x

x

Delegatul are dreptul sa solicite
modificarea/ajustarea tarifului acestuia cu
respectarea prevederilor OrdinuluiANRSC
nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
Tn corela{ie cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separata, tratarea si
valorificarea deseurilor.

a.) Delegatul are dreptul sa solicite
modiflcarea/ajustarea tarifului Tn sensul
majorarii acestuia, cu respectarea
prevederilor Ordinului ANRSC nr.
109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
Tn corela{ie cu actualizarea datelor
privinde generarea, colectarea separata,
tratarea $i valorificarea deseurilor.
b.) Entitatea contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitatii instalatiilor. Daca decizia este
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Nr. Denumirea risciilui Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului ,/

in mod direct la cresterea cantitatii
de materiale valorificabile
obtinute, respectiv la cresterea
venfturilor

favorabila, investitia va fi suporr
Delegatul,
recuperate.

costurile urmand

11.

CuantumuI fonduIui
pentru inchidere si
post-Tnchidere este
subevaluat

Fondul pentru Tnchidere si post-
Tnchidere a fost subevaluat. In
consecinta nu exista suficiente
resurse financiare necesare
lucrarilor de Tnchidere si
monitorizare post-inchidere

Cuantumul fondului va fi stabilit si
aprobat de Entitatea contractanta.
Delegatul are obligatia de a alimenta
trimestrial, conform legii, acest fond.
Se va face o monitorizare permanenta a
cantitatilor procesate, iar Tmpreuna cu
Delegatul se va reanaliza valoarea
fondului.

12.

Fondul pentru
Tnchidere si post-
Tnchidere nu este
alimentat si garantia
financiara de mediu
nu este constituita

Nu sunt acumulate resursele
necesare lucrarilor de Tnchidere si
monitorizare post-Tnchidere

Entitatea contractanta va verifica
trimestrial alimentarea contului deschis de
concesionar, conform prevederilor
Ordonantei nr. 2/2021privinddepozitarea
deseurilor
In cazul Tn care, Delegatul nu Tsi
Tndeplineste aceste obligatii, Entitatea
contractanta va invoca clauzele
penalizatoare sau de reziliere din contract.

13.

Operare neconforma
a instalafiik>r de
tratare a deseurilor

Delegatul nu opereaza conform
Manualului de operare si
Tntretinere existent si conform
actelor de reglementare emise de
catre autorha{ile competente

x

Operarea neconforma este constatata de
actele de inspectie si control aIe
autoritatilor competente si de auditurile de
evaluare a conformitatii efectuate de
Entitatea contractanta.
Nu vor fi luate Tn considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor de
management de mediu.
Responsabilitatea si suportarea costurilor
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Delegatar

Alocare

DeIegat Comun
ManagementuI ri

conformarii activitatii revine excS^it'
sarcina Delegatului.
Nu sunt lndreptatite solicitari de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformarii si nici solicitari de
ajustare a tarifului pentru conforrnare.

Operarea neconforma
14. a depozitului de

deseuri

Deiegatul nu opereaza conform
Manualului de operare si
intretinere existent si conform
actelor de regIementare emise de
catre autoritatile competente

Operarea neconforma este constatata de
actele de inspectie si control ale
autoritatilor competente si de auditurile de
evaluare a conformitatii efectuate de
Entitatea contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor de
management de mediu.
Responsabilitatea si suportarea costurilor
conformarii activitatii revine exclusiv Jn
sarcina Delegatul.
Nu sunt indreptatite solicitari de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformarii si nici solicitari de
ajustare a tarifului pentru conformare.

15.

Neconformitati
privind calitatea
deseurilor la intrarea
Tn depozit

Prin aplicarea procedurii de
inspectie a deseurilor ce vor fi
depozitate, rezulta cantitati mari de
deseuri ce nu indeplinesc cerintele
de acceptare pe un depozit de clasa
b. Capacitatea de stocare
temporara a zonelor tampon sunt
depa$ite si este necesara
tratarea/eliminarea acestor deseuri

DelegatuI se va asigura de buna
functionare a sistemului de colectare
separata a deseurilor periculoase din
deseuriIe menajere.
Delegatul va trebui sa elaboreze o
procedura operationala pentru rezolvarea
unei astfel de situatii.
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului

in alte instalatii

Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

^Ov/F7^TrV
Riscuri generale - ̂

16.

17.

18.

Finantator incapabil

Grad redus de
recuperare a
contravalorii
serviciilor de
salubrizare

Contaminarea solului
si a apelor subterane
ca urmare a
activitatilor
desfasurate pe
amplasament

Delegatul nu mai are posibilitatea
sa plateasca forta de munca sau
efectuarea serviciului necesita o
finantare mai mare decat cea
estimata de catre Delegatar.
Nerealizarea serviciului public de
management al deseurilor poate
duce la afectarea integrhatii
factorilor de mediu si chiar a
sanatatii populatiei.

Acest aspect poate conduce la
dificultati financiare, operare
neconforma si imposibilitatea
derularii programului de
intretinere, inlocuire si dezvoltare
a activelor

Solul si mediul geologic (inclusiv
apa subterana) sunt afectate ca
urmare a operarii instalatiilor (in
relatie directa cu aceste activrtati).
Parametrii de calitate monitorizati
inregistreaza modificari in timp.
In aceasta situatie autorhatile

x

x

x

Delegatarul va analiza corect resursele
financiare prezentate in oferta depusa de
delegat.

Delegatarul nu poate fi facut responsabil
pentru aceasta situatie, deoarece exista o
relatie contractuala directa intre delegat si
concesionarii de colectare, transport si
tratare a deseurilor care achita facturile.
Delegatul este deplin responsabil de
gradul de colectare si trebuie sa asigure
fondul de rulment necesar acoperirii
tuturor costurilor de operare, astfel incat
gradul de colectare sa nu reprezinte un risc

Conditiile initiale de calitate a mediului
sunt cele specificate in Raportul de
amplasament, parte a documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei integrate de
protectia mediului.
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Delegatar

Alocare

Delegat Comun
Managementul riscului

competente pentru protectia
mediului pot penaliza si chiar
dispune incetarea activrtatii pe
ampIasament

19.

Cerin{e suplimentare
privind sistemul de
taxe si impozite

Pe parcursul derularii contractului
de operare actele de reglementare
suporta modificari si sunt
introduse noi taxe aplicabile

Orice taxa/impunere financiara nou
aparuta pe parcursul derularii contractului
care se aplica, Delegatul si care nu a
existat la momentul depunerii Ofertei,
Delegatul este Tndrepta{it la recuperarea
costurilor si eventuaIa ajustare a tarifului.
Ra|ionamentul de mai sus se aplica
exclusiv situa{iilor de operare conforma a
serviciului. Orice sJtua{ie de practica
neconforma este Tn sarcina Delegatului.

20.

Cerin{e tehnice
suplimentare privind
reglementarile de
mediu

Pe parcursul derularii contractului
de operare actele de reglementare
suporta modificari si sunt
introduse noi cerin{e tehnice
aplicabile

Orice cerin{a tehnica nou aparuta pe
parcursul derularii contractului care se
aplica Delegatului si care nu a existat Ia
momentul depunerii Ofertei, genereaza
costuri suplimentare Tn activitatea
Delegatului.
Acesta este Tndrepta{it Ia recuperarea
costurilor (daca este cazul) si la ajustarea
tarifului, daca aceste cerin|e nu sunt
acoperite prin programul de investi{ii
impus de Entitatea Contractanta si propus
de Delegat in oferta sa tehnica.
Ra|ionamentul de mai sus se aplica
exclusiv situatiilor de operare conforma a
serviciului. Orice situa{ie de practica
neconforma este Tn sarcina Delegatului.
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Tk TNr.

21.

22.

rv * * i *Denumirea riscului

Falimentul
Delegatului

Instalatiile de tratare a
deseurilor nu
corespund in totalitate
scopului

Descrierea riscului

Constatarea falimentului
Delegatului. Serviciul nu mai
poate fi prestat

Solutia tehnica implementata nu
este adecvata in totalitate tipurilor
de deseuri care urmeaza a fi tratate
si cerintelor de tratare.
Performantele tehnice ale
instalatiilor lasa de dorit, facand
dificila operarea conforma

Alocare

Delegatar

x

Delegat Comun

x

Managementul riscului v

Documenta{ia de atribuire va fi mti&jYHtaI
de asa natura incat Delegatul identific^tfsjay
fie solvabil.
In cazul in care Delegatul devine
insolvabil, Contractul se va rezilia, iar
Entitatea contractanta va organiza o noua
licita^ie.
Pana la identificarea unui nou Delegat se
va asigura permanen{a si durabilitatea
serviciului prin forma de gestiune directa.
Delegatul va notifica Entitatea
contractanta cu privire la aceasta situatie
in faza de ofertare.
Entitatea contractanta trebuie sa avizeze
toate solutiile tehnice modificatoare
propuse de Delegat.
In situatia existentei notificarii din faza de
ofertare, cheltuielile de investitii vor fi
suportate de Delegat, putand a fi
recuperate prin ajustarea tarifului.
Delegatul isi asuma riscul nesesizarii in
faza de ofertare a eventualelor
neconformitati intre instalatiile de tratare a
deseurilor si scopul acestora, suportand in
totalitate cheltuielile generate de
eventualele modificari necesare.
In cazul Tn care modificarea instalatiilor
duce la cresterea costurilor de operare,
Delegatul poate solicita ajustarea tarifului.
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Delegatar

Alocare

Delegat Comun
Managementul riscului

23.

Modificarea
cerintelor Iegale
existente la momentul
semnarii Contractului

Modificari legislative (nationale,
locale sau Ia nivel de bazin
hidrografic), inclusiv aparitia
standardelor de mediu mai
restrictive.
Aceste modificari pot duce la
necesitatea unor investitii
suplimentare fata de estimarile
initiale

Costurile de investitii suplimentare
necesare vor fi suportate de catre Delegat,
putand fi recuperate de la Entitatea
contractanta prin ajustarea tarifului sau
vor fi amortizate pe o durata mai lunga a
contractului de delegare.
Costurile operationale suplimentare pot
constitui un motiv de solicitare de ajustare
a tarifului.

24. Conditii nefavorabile
de vreme

In cazul conditiilor nefavorabile de
vreme se va opri descarcarea
vehiculelor pentru a se limita la
maxim poluarea atmosferei.
Oprirea activitatii va duce la
diminuarea veniturilor zilnice, va
reduce productivitatea generala a
perioadei, prilejuind costuri
suplimentare pentru plata
angajatilor (schimburi prelungite
sau ture de noapte la incetarea
conditiilor nefavorabile)

este posibila numai prin
perioadei de lucru,

de schimburi de noapte sau

Eliminarea
recuperarea
organizarea
schimburi prelungite.
Delegatul raspunde Tn
gestionarea acestor riscuri.

totalitate de

25. Forta majora

For|a majora, astfel cum este
defmita prin lege, impiedica
realizarea contractului.
Pierderea sau avarierea activelor
proiectului si pierderea/diminuarea
posibilita^ii de ob|inere a
veniturilor preconizate

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate
in baza viitorului contract.
FonduriIe acumulate de Delegat pentru
dezvoltare si retehnologizare vor fi
utilizate pentru a asigura continuitatea
operarii.
Entitatea contractanta va sprijini Delegatul
in vederea asigurarii operarii
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Nr.

26.

27.

28.

29.

Denumirea risculiii

Profrtabilitatea
contractului

Schimbari
legislative/de polftica

Schimbarea cerintelor
Delegatarului
lui in afara limitelor
agreate prin contract

Aspecte privind
protectia mediului

Descrierea riscului

Balan{a de venituri - cheltuieli
difera semnificativ fa{a de
previziuni, ducand la supraprofrt in
favoarea DeIegatului

Schimbare legislativa si/sau a
politicii Delegatarului, care nu
poate fi anticipata la semnarea
contractului si care este generala in
aplicarea sa (nu este specifica
proiectului), ceea ce conduce la
costuri operationale suplimentare
din partea DeIegatului

Delegatarul schimba cerintele
dupa semnarea contractului

Delegatul nu respecta cerintele
privmd protectia mediului
referitoare la depozitare, ceea ce
poate duce la deprecierea factorilor
de mediu in zona

Alocare

Delegatar

x

Delegat

x

Comun

x

x

Managementul riscului ,<A

Delegatul trebuie sa includa mecanisrf$^|fe/[
repartizare echitabila a profiturilor
ob{inute peste limita luata in calcul la
stabilirea proiec{iilor financiare si la
ajustarea tarifului
O crestere semnificativa a costurilor
operationale poate duce la necesitatea
efectuarii de cheltuieli suplimentare pentru
a putea raspunde acestor schimbari
Delegatul este indrepta|it la recuperarea
cheltuielilor (daca este cazul) prin
ajustarea tarifului. Ra{ionamentul de mai
sus se aplica exclusiv situa{iilor de operare
conforma a serviciului. Orice situa|ie de
practica neconforma este in sarcina
DeIegatului.
Schimbarea cerintelor pe parcursul
desfasurarii serviciului poate interveni
numai in cazul in care au loc modificari
legislative si poate conduce la cresterea
costurilor de operare. Aceste modificari
constituie un risc asumat de Delegatar.
Delegatul va Iua toate masurile de
corectare a efectelor negative si masuri de
prevenire prin respectarea sau
imbunatatirea proceduriior de Iucru.
Costurile suplimentare pentru a institui
masurile de corectare a factorilor de
mediu/aducerea la starea initiala vor fi
suportate de catre Delegat din surse
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Nr.

30.

31.

32.

Denumirea riscului

Capacitatea de
management

Intretinere si reparatii

Risc de asigurare

Descrierea riscului

Delegatul nu Tsi poate indeplini
obligatiile conform contractului

Infrastructura disponibila necesita
lucrari de intretinere si reparatii
curente sau generate de uzura
fizica cu consecinte asupra
cresterii peste anticipari a
costurilor de intretinere si reparatii

Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata delegarii
sau pot aparea cresteri substantiale
ale ratelor la care se calculeaza
primele de asigurare

AIocare

Delegatar Delegat

x

x

x

Comun
Managementul riscului

proprii. *3jpt>-^'^
Delegatul este responsabil in totalitaftfy^au
indeplinirea clauzelor contractuale privina
conditiile de operare, Tn cazul Tn care
acestea corespund prevederilor
documenta{iei de atribuire.
In situatia in care serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt furnizate,
Entitatea contractanta va invoca clauzele
penalizatoare sau de reziliere din contract.
Venitul delegatului poate scadea sub
valoarea estimata, ceea ce poate avea
efecte negative asupra calitatii serviciilor
prestate.
Delegatul poate asigura resurse de rezerva
pentru acoperirea eventualelor interventii
sau poate gestiona riscul prin contracte de
service externalizate, cu firme
corespunzator calificate
Cresterea costurilor poate duce la efecte
negative asupra operarii instalatiilor.
Delegatul va asigura resurse de rezerva
pentru acoperirea eventualelor costuri
suplimentare de asigurare.

2
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3. FEZABILITATEA TEHNICA

3.1. Beneficiarii serviciului de salubrizare

Beneficiarii finali ai serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de
Integrat al DeseuriIor in Judetul Prahova sunt:

> Popula|ia jude{ului Prahova - persoane fizice si asocia|ii de locatari sau proprietari,
locuitori aijudeJului Prahova;

> Agen|i economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul jude^ului Prahova;
> Institujii publice cu sediul pe teritoriul judeJului Prahova;

3.2. PopuIatiajudetului Prahova

La nivelul anului 2017, populatia stabila a judetului Prahova era de 732.837 locuitori,

reprezentand 3,73 % din populatia Romaniei si 24,4 % din populatia Regiunii 3 Sud - Muntenia.

. Evolutia populatiei judetului Prahova

lndicator
Populatie
mediul
Populatie
mediul rural
Total

2013

371.007

385.628

756.635

2014

368.177

384.228

752.405

2015

366.154

381.480

747.634

2016

362.167

378.316

740.483

2017

356.836

376.001

732.837

Sursa: InstitutitlNational de Statistica, PJGD

3.3. Zonele de management adeseuriIorinjudetuI Prahova

Elementul cheie al oricarui sistem de management integrat al deseuriIor este
dezvoltarea unor zone adecvate de management al deseuriIor si a amenajarilor incluse in
fiecare zona, adica acele zone care vor fi deservite de aceeasi infrastructura de management al
deseuriIor (depozit, statie de tratare, statie de sortare, etc).

Alegerea cu succes a acestor zone conduce Tntr-o mare masura la cresterea eficientei
sistemului de management al deseuriIor propus.

Conform Aplicatiei de finamare si documentelor suport au fost stabilite 7 zone de
management a deseuriIor in judetul Prahova (delimftate cu linie neagra ingrosata in figura de
maijos) care inchad infrastructura existenta si localitatile deservite.

In cadrul proiectului, Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Prahova au fost

impartite fri 7 zone de colectare a deseuriIor, astfel:

i Zona l-Busteni, carecuprinde locaUtatile: Azuga, Busteni siSinaia;
i Zona 2 - Boldesti-Scaieni, care cuprinde localitatile: Ploiesti, Baicoi, Boldesti-

Scaieni, Plopeni, Slanic, Alunis, Aricestii Rahtivani, Barcanesti, Berceni, Bertea,
Blejoi, Brazi, Bucov, Cocorastii de Colt, Cocorastii Misli, Cosminele,
Dumbravesti, Filipestii de Padure, Filipestii Targ, Floresti, Gorgota, Lipanesti,
Magureni, Manesti Olari, Paulesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorteni,
Sirna, Stefesti, Targsoru Vechi Tinosu, Valcanesti si Varbilau;



Zona 3 - Draganesti care cuprinde localitatile: Balta Doamnei, B'oIdesti Gracfetea,'
Ciorani, Draganesti, Dumbrava Fulga, Gherghita, Rafov siSalciile;;
Zona 4 - UrIati, care cuprinde localitatile: Urlati, Albesti Paleologu, Baba
Calugareni, Ceptura, Colceag, Fantanele, Gornet Cricov, $3ura Vadufy
Iordacheanu, Jugureni, Lapos, Plopu, Sangeru, Tataru,
Valea Calugareasca;
Zona 5 - Valenii de Munte, care cuprinde localitatile: Valenii de
Apostolache, Aricestii Zeletin, BaItesti, Batrani, Carbunesti, Cerasu, Chiojdeanca,
Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Magurele, Manecha, Pacureti, Podenii
Noi, Posesti Predeal Sarari, Salcia, Soimari, Starchiojd, Surani si Teisani;

Zona 6 - Valea Doftanei, care include localitatea Valea Doftanei;
Zona 7 - Campina, care include localitatile: Campina, Breaza, Comarnic, Adunati,
Banesti, Brebu, Cornu, Poiana Campina, Provita de Jos, Provita de Sus, Secaria,
Sotrile, Talea si Telega.

Figura 1 Zonele de colectare a deseurilordinjudetul Prahova

3.4. Descrierea activitatilor componente ale serviciului de saIubrizare

7. Transferul deseurilor
In judetul Prahova s-au realizat 5 statii de transfer, in localitatile Busteni
(zona 1), Draganesti (zona 3), Urlati (zona 4), Valea Doftanei (zona 6) si

Campina (zona 7).
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Localizare

Busteni

Draganesti

Urlati

Valea Doftanei

Campina

Suprafata

(nr)

21.195

***

15.000

6.000

Capacitate

proiectata

(t/an)

15.831

8.500

14.548

24.000

19.500

Destinatia deseurilor

Deseuri menajere

TMBPloiesti

TMBPloiesti

TMBPloiesti

TMBPloiesti

TMBPloiesti

yJA
Deseuri rec^pkfle--^^, '̂

Statie sortare Valenii $tfft|df$6/y
BoldestiScaeni "" ̂ -""

Statie sortare

Draganesti/ Boldesti Scaeni

Statie sortare Valenii de Munte/
BoldestiScaeni

Statie sortare Valenii de Munte/
BoldestiScaeni

Statie sortare

Boldesti-Scaieni

<t
I5

<^v/

Sursa: date APM, operatori de salubrizare, PJGD

2. Tratarea deseurilor

Principalele operatii de tratare/valorificare a deseurilor municipale sunt:
* sortarea deseurilor;
* valorificarea deseurilor municipale;
* tratarea biologica a biodeseurilor colectate separat;
* tratarea mecano-biologica.

Ca si rn cazul statiilor de transfer, datele prezentate in acest capftol sunt de doua
categorii: date referitoare la instalatii si date referitoare la cantitatile de deseuri prelucrate in
instalatii.

3.Sortarea deseurilor municipale

Obiectivul principal al unei instalatii de sortare este separarea din degeurile municipale
colectate separat a fractiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hartia,
cartonul plasticu^ sticla simetalele.

Acest subcapitol contine date privind instalatiile de sortare din judetul Prahova.

Statia de sortare Boldesti - Scaieni a fost realizata ih cadrul proiectului SMID Prahova si
functioneaza din 16.11.2016. fn instalatie se proceseaza deseurile colectate separat. Aceasta
functioneaza 5 zile/saptamana, in 2 schimburi, 8 ore/schimb. Tehnologia de lucru este de tip
semi-mecanic. Sortarea de pe banda a deseurilor din carton, hartie, PET, PE, PVC, PP, deseuri
combustibile (deseuri de hartie si plastic) se face manual. Metalele sunt extrase cu magnet si
nemetalele cu extractor neferoase. Sticla colectata selectiv nu intra pe banda de sortare. Aceasta
este sfaramata intr-un maruntitor si evacuata pe o banda transportoare intr-un container de 20
mc.
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Statia de sortare Boldesti-Scaieni este in proprietatea Consiliului Judetean Prahova. Operarea
statiei de sortare este realizata de catre SWO in baza contractului 10306/15.05.2019 .

Statia de sortare Valenii de Munte a fost pusa in functiune in anul 2012 si c
Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA. fn instalatie% .
colectate ih amestec. La statia de sortare se lucreaza intr-un schimb. In zona de
extrag deseurile voluminoase si se desfac sacii cu deseuri. Cu incarcatorul frontal deseurile sunt
descarcate ih buncarul de primire al liniei de sortare. Sortarea deseurilor se face manual, in
cabina de sortare. Deseurile sortate sunt balotate cu presa automata. Balotii de hartie si carton se
depoziteaza in hala de depozitare temporara, iar balotii cu PET, doze de aluminiu se depoziteaza
pe platforma betonata. Pentru functionarea la parametrii optimi, statia de sortare necesita
modernizare.

Statia de sortare Draganesti a fost realizata din fonduri PHARE a fost pusa ih functiune in anul
2010 si este ih proprietatea UAT Draganesti. Activitatea de sortare se desfasoara intr-o hala
inchisa in care sunt montate o banda de sortare, o instalatie tip container pentru presat carton si
hartie, o instalatie de presare materiale plastice, PET-uri si doze de aluminiu. In incinta sunt
realizate: un depozit pentru materiale sortate, un depozit pentru containere si pubele,
platforma tehnologica, cantar auto si o rampa de transbordare deseuri menajere in amestec
(pe care sunt amplasate 2 containere mobile de 35 mc si o presa pentru containere). Refuzul din
sortare este stocat intr-un container special pentru presare deseuri si apoi este transportat la
depozitul conform Boldesti - Scaieni. Programul de functionare este de 8 ore/zi, 5
zile/saptamana. Pentru functionarea la parametrii optimi, statia de sortare necesita
retehnologizare.

Compostarea deseurilor

In instalatiile de compostare se pot trata deseurile biodegradabile colectate separat.

In urma procesului de compostare rezuka compostul de buna calitate care poate avea diferfte
utilizari (agricultura, remedierea terenurilor degradate etc.).
Statia de compostare Balta Doamnei a fost proiectata pentru tratarea in fluxuri separate a
deseurilor verzi si gunoiului de grajd de la gospodariile populatiei si a deseurilor de la bucatarii
colectate separat.

Instalatia a fost proiectata sa functioneze intr-un schimb de 8 ore.

S-a prevazut compostarea deseurilor verzi si gunoiului de grajd in brazde, in interiorul unei hale.
Dupa incheierea procesului de compostare materialul se transporta in zona de maturare. La final
compostul se rafineaza si valorifica.

Deseurile din bucatarii se trateaza ihtr-un compostor rotativ.

Instalatia este in proprietatea ConsiUului Local Balta Doamnei si in prezent a fost predata
Operatorului de colectare delegat in zonele 3, 4 si 5.

Pentru functionarea la parametru optimi, statia de compostare necesita modernizare.

Tratarea mecano-bioIogica

In instalatiile de tratare mecano-biologica (TMB) sunt tratate deseurile municipale
colectate in amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice. In procesul de tratare
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mecano-biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic, iar *^
deseurile reziduale rezurtate sunt tratate biologic (aerob).
Capacitatea totala a statiei TMB Ploiesti este de 150.065 tone/an, reprezentandjcapacitatea
deseurilor reziduale 146.960 tone/an si capacitatea deseurilor biodegradabile din
si piete 3.105 tone/an.

Suprafata ocupata de statia TMB Ploiesti este de 46.970 mp. Activitatea se desfasoara
schimburi.

Statia TMB este in proprietatea Consiliului Judetean Prahova este operata in present de SWO din
anul 2019.
Cele doua categorii de deseuri reziduale si biodeseuri, sunt tratate in fluxuri separate.
Tratarea mecanica se face automatizat pe doua linii tehnologice identice. Buncarul de primire
este alimentat cu incarcatorul frontai de unde deseurile sunt transportate printr-un sistem de
benzi spre tocator si apoi spre ciurul rotativ.

Deseurile metalice sunt extrase cu un separator magnetic si evacuate intr-un container, ufterior
acestea frind reciclate. Fractia > 80 mm este descarcata intr-un pres-container si valorifrcata
energetic sau transportata la depozit.

Transportul deseurilor intre echipamente si containere se face cu un sistem de benzi
transportoare. Fractia < 80 mm este descarcata intr-un container de mare capacitate si apoi este
transportata cu un hook-lift in zona de tratare biologica aeroba, cerufe de compostare
intensiva.

Dupa 28 de zile materialul rezultat este incarcat in camioane, cu ajutorul unui incarcator frontai
si transportat in zona de maturare.

Dupa maturare, materialul stabilizat din tratarea deseurilor reziduale este transportat la depozituI
conform sau valorifrcat prin co-procesare in instabtii autorizate. Compostul rezultat din tratarea
deseurilor verzi va fi valorificat.

Ca urmare a modifrcarilor legislative aparute ufterior construirii instalatiei TMB, pentru
indeplinirea noilor indicatori de performanta stabiliti prin OUG 74/2018, este oportuna
modernizarea instalatiei TMB.

3. Depozitarea deseurilor

fn judetul Prahova s-au inchis toate depozitele neconforme. In functiune sunt 2 depozite
conforme in locaMtile Boldesti-Scaieni si Valenii de Munte.
Operatorul depozitului conform Boldesti-Scaieni este SC VITALIA SERVICII PENTRU
MEDIU - TRATAREA DESEURILOR SRL, in baza Licentei nr. 3860/20.09.2016 emisa de
ANRSC. Depozitul conform s-a realizat in baza unui Protocol incheiat intre UAT Boldesti-
Scaieni, UAT Ploiesti, ConsiUul Judetean Prahova si SC IRIDEX GROUP S.R.L. Filiala
Prahova (devenita de SC VEOLIA si apoi de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU -
TRATATREA DESEURILOR S.R.L.) in 14.11.2000, aprobat cu HCL Boldesti- Scaieni nr.
48/20.12.2000. La Protocol s-au incheiat si semnat 3 acttionale.

Prin Actul aditional nr. 3 Protocolul a devenit "Contract de delegare a gestiunii activitatii de
infiintare a depozitului de deseuri Rampa Ecologica de Deseuri Boldesti - Scaieni si
administrare a acestuia".
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Prin documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectu|
management al deseurilor in judetal Prahova", Acordul incheiat de toate UA'
ADI si Actul aditional nr. 1 din 2.02.2016 se stabileste modul de implementirf#?^
inclusiv includerea depozitului Boldesti - Scaieni in SMID. Depozitul functione^fea)_HnvJ
Autorizatiei integrate de mediu nr. 17 din 21.07.2017.

Operatorul depozitului de la Valenii de Munte este SC COMPANIA DE SERVICII
PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA. Operarea acestuia se face m baza
Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de exploatare a depozitului
ecologic de deseuri menajere nr. 14893/22.09.2006 si a Actului Aditional nr. 4 din 2021, incheiat
intre Consiliul Judetean Prahova, Consiliul Local Valenii de Munte si SC Termoelectrica Ploiesti
SA (actual CSPER).

4. Stocarea temporara, valorificarea si eliminareafluxurilor speciale de deseuri
Fluxurile speciale de deseuri sunt: deseurile periculoase din deseurile municipale, deseurile
voluminoase, deseurile din constructii si demolari si DEEE-urile.

3.5. Descriereainstalatiilorde eliminare finaIa prin depozitare operate in prezent

Pe teritoriul judetului Prahova sunt operate urmatoarele instalatii de eliminare finala prin
depozitare a deseurilor: depozitul conform de la Boldesti-Scaeni si depozftul conform de la
Valenii de Munte (a carui capacitate de depozitare este aproape epuizata)
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4. FEZABILITATEA ECONOMICA A DELEGARII

O analiza fmanciara si economica detaliata a fost efectuata la cererea
Europene in scopul obtinerii cofinantarii FEDR pentru Proiectul ,,Sistem Integrat
al Deseurilor in Judetul Prahova" si a avut mai multe scopuri distincte. Unul dintre
sa se asigure ca proiectul realizat este sustenabil fmanciar pe termen lung si ca este rentabil din
punct de vedere economico-social, in sensul ca beneficiile economico-sociale sunt mai mari
decat costurile.

4.1. Costurile previzionate pe durata de viata a contractului

4.1.1. Costuri de operare si tntretinere

Conform fisei de fundamentare din data de 16.09.2015 a tarifului de depozitare transmisa de
catreoperatoruldepozitului, costurile deoperaresiintretinere sunturmatoarele:
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4.1.2. Costuri de investitii
Nu este cazul

4.1.3.FondpentruinchidereaDepozitului de deseurisiurmarirea acestuiapost-inchidei
Celula 1 din cadrul depozitului BoIdesti-Scaeni

ObUgativitatea constituirii acestui fond de catre operatorul depozitului este reglementata
prin art. 14 din Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, text potrivit caruia:

(1) OperatoruVTitularul depozitului este obligat sa constituie un fond pentru inchiderea si
monitorizarea postinchidere a depozitului, denumit in continuare fond, de la momentul ihceperii
activitatii de depozitare.
(2) Fondul prevazut la alin. (1) se pastreaza ihtr-un cont purtator de dobanda, deschis la o banca
comerciala, la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, cu exceptia cazului Tn care
operatorul depozitului are calitatea de autorhate publica, skuatie in care se pastreaza Tntr-un cont
deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica tn a carei raza acesta isi are sediul social,
iar dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.
(3) Mecanismul de constituire al fondului se realizeaza prin depunerea din momentul ihceperii
activitatii de depozitare a sumei reprezentand cota-parte, proportional repartizata trimestria^ din
valoarea lucrarilor de uichidere stabilite prin proiectul tehnic de inchidere si monitorizare
postBichidere, astfel incat la epuizarea capacitatii/incetarea activitatii depozitului valoarea
cumulata a acestei sume sa corespunda costurilor totale determinate/stabiUte prin proiectul de
inchidere si monitorizare postrnchidere.
(4) Suma corespunzatoare acestei cote este actualizata anual cu coeficientul de inflatie comunicat
de Institutul National de Statistica, precum si rn cazul modificarilor survenite la proiectul initia^
in vederea asigurarii unui uiah standard de siguranta pentru mediu si sanatate.
(5) Fondul pentru inchiderea si monitorizarea postinchidere a depozitului se alimenteaza
trimestrial.
(6) Autoritatile administratiei publice locale impun prin contractele de delegare a gestiunii
uicheiate cu titularii/operatorii depozitelor de deseuri municipale constituirea fondului prevazut
la atin. (1).
(7) Pentru depozitele de deseuri municipale, ih cazul m care operatorul depozitului nu a
constftuit integral fondu^ conform alin. (1), pentru doua trimestre consecutiv, responsabilitatea
privind constituirea acestuia revine autoritatilor administratiei publice locale, cu obligativkatea
recuperarii acestor sume de la operatorul depozitului.

Astfel, conform fisei de fundamentare a tariftiliii a rezultat o valoare de 1199219 lei pentru
constituirea Fondului pentru inchidere si urmarirea post inchidere a depozitului,
reprezentand cca 12,82% din veniturile obtinute.

4.1.4. Redeventa pentru concesiunea terenului aferent depozitului BoIdesti-Scaeni
Se plateste o redeventa orasului Boldesti-Scaeni in baza contractului de concesiune nr.
7458/02.11.2006 incheiat cuOrasulBoldesti-Scaeni.

4.1.5. Redeventa pentru concesiunea bunurilorde retur

In sarcina Concesionarului exista obligapa de plata a unei redeven{e (chirii) pentru bunurile
imobile si mobile puse la dispozitia acestuia (bunurile de retur), respectiv terenuI aferent
investi{iei depozitului de la Boldesti-Scaeni si restul bunurilor ce urmeaza a fi concesionate,
conform legislatiei incidente.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,
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Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a aceStuia, ,,Valoarea
amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului foc corporal ce trebuie inregistrata in mod
sistematic pe parcursul duratei de viata utile. Amortizarea se inregistreaza lunar^ mcepand cu
luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune, dupa caz, a activului. AmortizOT^a^aj>uala s
calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fK
Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare
Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Activele fKe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza pe o durata
normala de functionare cuprinsa rn cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima),
existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. Astfel
stabilita, durata normala de functionare a activului fK ramane neschimbata pana la recuperarea
integrala a valorii de intrare a acestuia."

Potrivit acestor precizari si ui conformitate cu durata normala de utilizare a fiecarui bun,
incadrata corespunzator potrivit H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor frxe, cu modificarile si
completarile ufterioare, a fost stabilita amortizarea anuala aferenta bunurilor care fac obiectul
concesiunii.
Nu este cazu^ investitia este 100% privata.

4.1.6. Contributia pentru economia circulara
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si
completarea Legii privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalkatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgen$ a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, valoarea contributiei pentru economia circulara pentru
deseurile municipale, deseurile din constructii si desfiintari, destinate a fi eliminate prin
depozitare este de 80 lei/tona.

4.1.6. Garantia financiara de mediu

Art. 13 din OUG nr2/2021 prevede urmatoarele:

(1) Solicitantul unei autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu pentru un depozit de
deseuri trebuie sa faca dovada existentei unei garantii financiare de mediu, inainte de uiceperea
operatiilor de eliminare, pentru a asigura ca sunt indeplinfte obligatiile privind siguranta
depozkului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei care
decurg din autorizatie, garantie care este mentinuta pe toata perioada de operare, Tnchidere si
monitorizare postinchidere a depozitului.
(2) Garantia financiara de mediu este constituita uiaintea uiceperii activitatii de depozitare, sub
forma unei scrisori de garantie bancara sau aft instrument de garantare, corespunzator valorii
lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale
de 10% din valoarea lucrarilor stabUite prin proiectul tehnic al depozitului, intr-un cont la
dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, avand ca
destinatie finantarea proiectelor privind gestionarea deseurilor, in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobata cu
modificari sicompletari prin Legeanr. 105/2006, cumodificarile sicompletarile ulterioare.
(3) Mecanismu^ prin care suma corespunzatoare cotei procentuale de 10% din valoarea
hicrarilor stabiUte prin proiectul tehnic al depozituhii de la operatorii/titularii depozitelor care au
constituit garantia financiara de mediu sub forma unei scrisori de garantie bancara sau aft
instrument de garantare ramane la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu conform alin.
(2), se stabileste m conformitate cu prevederile Ordonantei de urgente a Guvernului nr.
196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica depozitelor de deseuri inerte.
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(5) Constituirea garantiei fmanciare de mediu nu exclude indeplinirea obligatiilor care revin
operatorului/titularului privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie alg
mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatia de
mediu.

4.2. Veniturile previzionate pe durata de viata a contractului

Veniturile generate pe intreaga durata a contractului sunt de la operatorii delegati in cadrul
SMID Prahova de colectare, transport, transfer sitratare.

4.2.1. Venituri din taxe/tarife platite de utilizatori pentru colectarea deseurilor
Taxele/tarifele au fost recalculate astfel uicat sa asigure o dezvoltare durabila si

sustenabila din punct de vedere financiar al sistemului de gestionare a deseurilor.
Plata serviciilor de salubrizare va fi perceputa de la utilizatori ui doua forme:
> Tarif- perceput de operatorul serviciului direct de la utitizator in baza unui contract;
> Taxa - perceputa de administratia pubtica locala de la utilizatorii din aria

administrativa.
Indiferent de forma pe care o vor lua (tarif sau taxa), modalita|ile stabilite de plata a

serviciului a fost calculat diferen|iat pe tipuri de deseuri pentru colectarea $i depozitarea
acestora, conform prevederilor art. 26 alin. 6 din Legea nr. 101/2006. Acelasj artico^ la alin. 5,
prevede ca, structura si nivelul tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel ihcat:

a.) sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare;
b.) sa acopere cel pu{in sumele investite si chekuielile curente de intrefinere si exploatare

a serviciului de salubrizare;
c.) sa incurajeze investple de capital;
d.) sa respecte $i sa asigure autonomia financiara a operatorului.
fn ceea ce priveste calculul tarifelor si taxelor, Legea nr. 101/2006 nu prevede o

metodologie precisa de calcu^ stabilind doar neceskatea aplicarii unui principha al ,,tarifirii
echitabile", corelate cu calitateasi cantitatea serviciului prestat (art. 3 lit.f) $i cu gradul de
suportabilitate aI popula(ici. De asemenea, durata contractului de deIegare este importanta
indeterniinareafezabilitatii economice atarifului/taxei.
Intrucat au survenit modificari fa^ de datele initiale din Studiul de fezabiUtate/Aplicatia de
finantare cu privire la numarul populatiei rezuhate in urma Rencesamantuhii din anul 2011 au
fost recalculate tarifele de colectare deseuri si prin includerea contributiei pentru economia
circulara.

Proiectiaveniturilor populatiei s-a realizat pornind de la informatiile statistice disponibile
pe site-urile INS. Prognozele statistice disponibile sunt pe 5 ani, respectiv panain 2022.

-
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4.2.2. Venituri din vanzarea recicIabiIeIor
Nu este cazul

4.2.3. Venituri din tarifele aferente fluxuriIorspeciaIe de de$euri
Nu este cazul

4.3. Mecanismul financiar^Viecanismul de plata

In cadruI Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor din JudeUil Prahova si in
conformitate cu prevederile Contractului de finantere Tncheiat intre Autorhatea de Management
pentru POS Mediu $i Beneficiarul Proiectului - Consiliul Judetean Prahova, se prevede
implementarea sistemului tarif, veniturile necesare Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor fiind colectate prin intermediul tarifului pentru utilizatorii casnici din mediul urban si
pentru utUizatorii non-casnici din mediul rural siurban si pentru populatia din mediul rural.
Conform schemei propuse Tn Aplicatia de finantare si documentul suport, operatorii de colectare
platesc operatorului depozitului Boldesti-Scaeni.
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> Flux financiar - un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la ^.
utilizatorii casnici din mediul urban si rura^ care va acoperi costurile pentru colectarea i^
de$eurilor, transport si administrarea statiilor de transfer, transferul deseurilor la,^atare, tratareay^
deseurilor, administrarea depozitului $i toate celelalte cerin|e fmanciare nec^^^^CT
asigurasustenabilitatea sistemului demanagementaldeseurilor * ^ f $

> Flux financiar - un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare
utilgatorii non-casnici industriali comerciali sj institu{ionali (ICI), care va fi plStit ^inand cont de
nivelul tarifului de salubrizare (tarif pe tona de de$euri)

> Flux financiar - operatorii de instalatii vor fi plati|i de catre operatorul de colectare cu
o suma reprezantand costul activhatilor de operare/gestioanre a instalatiilor concesionate
acestora
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5. CONCLUZII

Conform prevederilor legislative in vigoare, prin acest studiu de oporJ^nitate a deciztf
de delegare s-a urmarit sa se demonstreze ca: vC/V x. - , c,^

> proiectul este realizabil datorita analizei fmanciare favorabile;
^- proiectul raspunde cerintelor si politicilor entitapi contractante;
^- prin analiza reparti(iei riscurilor intre partile viitorului contract, singura posibilitate

viabila este varianta de atribuire printr-un contract de delegare. Astfel, din cap. 2.5 reiese ca
entitatea contractanta a constatat ca o parte semnificativa a riscului de operare de natura
economica, in legatura cu exploatarea serviciilor respective va fi transferata operatorului
economic;

^- la momentul delegarii nu este necesara o contribu$ie financiara din partea entita$ii
contractante.
Conform art. 104 alin (3) a legii 98/2016 privind achizitiile pubUce, entitatea contractanta poate
aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul
prevazut la alin. (1) lit. b) numai daca, in legatura cu motivele prevazute la alin. (2) lit. (b)
concurentalipseste din motive tehnice si c), nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare
rezonabila, cum ar fi utUizarea unor canale de distributie afternative pe teritoriul Romaniei ori ih
afara acestuia sau achizitia unor lucrari, produse sau servicii comparabile din punct de vedere
functionaL, iar absenta concurentei sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei
restrangeri artificiale de catre entitatea contractanta a parametrilor achizitiei in vederea viitoarei
proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinte specifice privind
interoperabilitatea care trebuie indeplinite pentru a asigura functionarea hicraribr, produselor sau
serviciilor care urmeaza a fi achizitionate.
Fata de aceste circumstante, se constata indeplinirea conditiilor de desfasurare a procedurii de
negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea
contractelor de achizitii publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse de servicii in
cazul in care produsele sau serviciile pot fi fiirnizate numai de catre un anumit operator
economic pentru motivul prevazut la lit b) - concurenta lipseste din motive tehnice, asa cum
rezuha din prevederile art. 104alin (1) tit. b), a legii 98/2016 privind achizitiile puMce.
Pentru stabUirea duratei contractului de delegare au fost luate ih considerare circumstantele
delegarii in raport cu situatia existenta. Astfel, proiectul este viabil in condi(iile in care se
opteaza pentru delegarea de gestiune, materiallzata prin inchelerea unui contract de delegare
de serviciipe operioada de 2 anL
In urma studiului a rezuftat neceshatea delegarii contractului ce are ca obiect .,Delegarea
activitatii de eliminare finala prin depozitare a deseurilor municipale ih cadrul Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova", aceasta fiind o condi|ie esentiala pentru
imbunatatirea protecJiei mediului si a populapei. Se apreciaza ca delegarea gestiuni acestui
contract asigura posibilkatea dezvoftarii si modernizarii sistemului de salubrizare, creeaza cadrul
concurenJial al activrta{ii, stimuleaza investple si asigura participarea ceta{enifor la
imbunata^irea activita{ii de salubrizare.
Se pot trage urmatoarele concluzii:

a.) Delegarea gestiunii activhatilor contractului este pe deplin realizabila;
b.) Contractul de delegare a gestiunii raspunde pe deplin cerintelor si poUticilor

autoritatilor pubUce care prin procesul de absorbtie al fondurilor europene pentru dezvoftarea
infrastructurii de mediu, vin in intampinarea cerintelor institutiilor fmantatoare;

c.) Delegarea este singura modalitate legala si realizabila tehnic prin care se poate realiza
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale mentionate mai sus;

d.} Contractul de delegare poate fi fmantet integral de catre beneficiarii finali ai
serviciilor (utUizatorii) prin fluxul financiar stabilit, costurile pe care trebuie sa le suporte
utUizatorii fiind sub pragul crhic stabilit de legislatia romana in domeniu.
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Partea 1 - Info rmatii intro ductive

1.1. DATEGENERALE

Judetul Prahova seafla in parteacentral sudica aRomaniei, invecinandu-se cujudetul
nord, Jude{ul Dambovita la vest,judetul Buzau la estsijudetele Ialomita si Ilfov la sud.

Din punct de vedere administrativ, judetul estecompus din 2 municipii (Ploiesti -resedinta de
judet siCampina), 12orase(Sinaia, Bu$teni, Azuga,Baicoi, Boldesti-Scaeni, Plopeni, Slanic,
Breaza, Comarnic, Mizil, UrlaJi siValeni de Munte), respectiv 90 de comune, in total 104
unitati administrativ teritoriale.

In cadrul proiectului SMID, Unitatile Administrativ Teritoriale din judetal Prahova au
fost unpartite in 7 zone de colectare a deseurilor, astfel:

i Zona 1 - Busteni, care cuprinde localitatile: Azuga, Busteni si Sinaia;
* Zona 2 - Boldesti-Scaieni, care cuprinde localitatile: Ploiesti, Baicoi, Boldesti-

Scaieni, Plopeni, Slanic, Alunis, Aricestii Rahtivani, Barcanesti, Berceni, Bertea,
Blejoi, Brazi, Bucov, Cocorastii de Colt, Cocorastii Misli, Cosminele, Dumbravesti,
Filipestii de Padure, Filipestii Targ, Floresti Gorgota, LipSnesti, Magureni,
Manesti, Olari, Paulesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorteni, Sirna, Stefesti,
Targsoru Vechi, Tinosu, Valcanesti si Varbilau;

f Zona 3 - Draganesti, care cuprinde localitatile: Balta Doamnei, Boldesti Gradistea,
Ciorani, Draganesti, Dumbrava Fulga, Gherghite, Rafov si Salciile;

* Zona 4 - Urlati, care cuprinde localitatile: Urlati, Albesti Paleologu, Baba Ana,
Calugareni, Ceptura, Colceag, Fantanele, Gornet Cricov, Gura Vadului, Iordacheanu,
Jugureni, Lapos, Plopu, Sangeru, Tataru, Tomsani, Vadu Sapat si Valea Calugareasca;

i Zona 5 - Valenii de Munte, care cuprinde localitatile: Valenii de Munte,
Apostolache, Aricestii Zeletin, Baltesti, Batrani, Carbunesti, Cerasu, Chiojdeanca,
Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Magurele, Maneciu, Pacureti, Podenii Noi,
Posesti, Predeal Sarari, Salcia, Soimari, Starchiojd, Surani si Teisani;

i Zona 6 - Valea Doftanei, care include locaUtatea Valea Doftanei;
B Zona 7 - Campina, care include localitatile: Campina, Breaza, Comarnic, Adunati,

Banesti, Brebu, Cornu, Poiana Campina, Provita de Jos, Provita de Sus, Secaria,
Sotrile, Talea si Telega.



6
-

--,.A

Sursa: Site-ul de prezentare
(httpsy/www.managementdeseuriprahova.ro)

-,,... 4 '

*sf****W**> ^t^

proiectului SMID Prahova

Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova a fost proiectat astfel incat sa
asigure atingerea obiectivelor si tintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana.

In cadrul Sistemului de Management Integrat al deseurilor sunt gestionate acele categorii de
deseuri, care sunt in responsabititatea autoritatilor administratiilor publice locale, si anume:

* deseuri municipale - deseuri menajere si asimilabile celor menajere (clasa 20 din Lista
Europeana a Deseurilor):

* fractiuni colectate separat (deseuri reciclabile si deseuri periculoase din deseurile
menajere, inclusiv deseurile de echipamente electrice sielectronice) -2001;

* deseuri din gradini si parcuri - 20 02;
* deseurimunicipale amestecate(deseurireziduale)-200301;
" deseuri din piete - 20 03 02;
* deseuri stradale - 20 03 03;
* deseuri voluminoase - 20 03 07;
* deseuri de ambalaje rezuftate de la populatie (15 01) - conform legii, autoritatile

adminsitratiei publice locale au responsabOitati in ceea ce priveste colectarea si sortarea
deseurilor de ambalaje;

* deseurile de ambalaje din deseurile similare rezuftate de industrie, comert si institutii (15
01) - colectare si sortare;

* deseuri din constructii si demolari provenite de la populatie (in special 17 01);
* deseurile municipale periculoase generate de populatie, inclusiv deseurile de

echipamente electrice si electronice;

1.2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

1.2.1 Legislatiade mediude interes privindgestionareadeseurilor
* Ordonan{a de Urgen$a nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor;



OUG 74/2018 pentru modificarea si completareaLegii nr. 211/2011privind regimuU

deseurilor, aLegii nr. 249/2015privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si '^
deseurilor de ambalaje si a Ordonan|ei de urgenJa a Guvernului nr. 196/2@^prjvind Fpnj;

pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019 ' ^t/ifj7;
'''U"l

Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozharea deseurilor

Hotararea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului National de Gestionare a

Deseurilor

Hotararea Guvernului nr 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naponale de gestionare a

Deseurilor 2014-2020

Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden|a gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile si completarile

ufterioare

Ordinul Ministrului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozftarea

deseurilor, modificat prin Ordinul 1230/2005 siOrdinul 415/2018

Ordinul Ministruhji nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor

preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in

fiecare clasa de depozit de deseuri

Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea

Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferuldedeseuri, cumodificarile ufterioare

Hotararea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul de$eurilor periculoase si

nepericuloase pe teritoriul Romaniei

OUG5/2015 privind deseurile deechipamente electrice sielectronice

Ordinul nr. 1494/ 846/ 2016 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licen{ei

de operare, revizuire, vizare anuala si anulare a Ucentei de operare a organiza{iitor colective

si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod
individual obligadile, acordarea licen{ei reprezentantilor autoriza{i, precum si componenJa si

atribuUile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si

electronice, cu modificarile si completarile ufterioare

Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protec{ia

mediuhri in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricuftura

Hotararea Guvernuhii 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor

de baterii si acumulatori (cu modificarile uherioare)

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile pubfce

OUG 196 /2005(*actualizata*) privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile

ufterioare

Ordin nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor
datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de

inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine

animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman si pentru modificarea



si completarea Ordinului presedintelui Autorrta|ii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguran|a Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanharrZ
veterinar si pentru siguran|a alimentelor

* ORDONANTA nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea

deseurilor deorigine animala

* Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 de stabUire a unor norme sanitare privind subprodusele de
origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine

animala)

* OUG 195/2005 privind protecpa mediului, aprobata prin Legea 265/2005, cu modificarile si

completarile ulterioare

* OUG 68 /2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea $i repararea
prejudiciului asupramediului cutoatemodificarile sicompletarile ulterioare

* Regulament CE 333/2011 de stabiUre a crkeriilor de determinare a condplor ui care

anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri m temeiul Directivei

2008/98/CE a Parlamentului European $i a Consiliului

* Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 de stabUire a crheriilor de determinare a condipor in
care cioburile de sticla Tnceteaza sa mai fie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului

1.2.2 Legislatiain domeniulachizitiilor publice

Procedura de achizitJe utilizata pentru delegarea serviciilor de salubritate va urmari respectarea
legislapei aplicabile.

* Legeanr.98/2016privind achizitiile publice;

* H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizi|ie pubUce / acordului-cadru din Legea nr.
98/2016;

* Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizi$ie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si func^ionarea Consiliului Naponal de
Soluponare a Contesta^iilor;

* H.G. nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Na|ional de Solu|ionare a Contestatiilor (doar pana la intrarea ih vigoare a art. 37
alin (2)din Legea 101/2016);

* O.U.G nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea $i completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achizpIor publice

* Ordin nr. 9.574 din 16 iuUe 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;

* Ordin nr. 2.266 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaJii standardizate
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizi|ie de lucrari publice pentru
proiectele de "proiectare si execu|ie de sta|ie de tratare a apei/stape de epurare de ape
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reziduale", "execupe de re|ele de canalizare $i re|ele de alimentare cu apa", "proiectare $i
executie de statie de sortare, compostare $i tratare mecano-biologica a dekeurilor", "execupe .

'
de depozit conform de deseuri", completata prin Ordinul nr. 3240/2012;

Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului
modului de atribuire a contractelor de achizi{ie publica, a contractelor de

lucrari publice$i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul pre$ediritelui
AutorJtafii Na^ionale pentru Reglementarea sj Monitorizarea Achizi|iilor Publice nr.

107/2009;

1.23 Legislatiain domeniulserviciuluide salubrizare

* O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

* Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica $i regimul juridic al acesteia, cu

modificarile $i completarile ufterioare;

* Legea nr. 273/2006 privind finan{ele publice locale, cu modificarile $i completarile

ukerioare;

* Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunrtare de utiM|i publice, repubUcata, cu modificarile si

completarile ukerioare;

* Legea nr. 101/2006 (republicata in 2014) a serviciului de salubrizare a localita|ilor, cu

modificarile si completarile ufterioare;

* Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociafiile sJ funda|iile, aprobata cu modificari sJ

completari prin Legea nr. 246/2005;

* Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licen{elor in

domeniul serviciilor comunitare de utilrta|i publice cu modificarile si completarile ulterioare

* OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea $i utilizarea Fondului de Tntre^inere,

inlocuire $i dezvokare (IID) pentru proiectele de dezvoftare a infrastructurii serviciilor

publice care beneficiaza de asisten|a financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene
sJ care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea $i utilizarea Fondului IID, cu

modificarile $i completarile ufterioare;

* Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activita{ile specifice serviciului de salubrizare a

localrtatilor;

* Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a locaUta^ilor;

* Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a locaUtaplor;

* Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului

de salubrizare a localita{ilor;

* Ordinul nr. 505/2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare sj
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v_.
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autorita{ii*
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitatj Publice - A.N.R.S.C.

* Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea Normelor d e n

publica privind mediul de via|a al populaJiei.

1.2.4 Legislatialocalaprivind deseurile

Actele relevante privind deseurile la nivel local (Planuri, Regulamente, Strategii, HCJ) sunt
urmatoarele:

- HCJ nr. 104 din 31.08.2009 prin care se aproba Planul de investitie pe termen lung
(2008 - 2038) - judetul Prahova, 2009, rev. 2

- HCJ nr. 6 din 30.01.2009 privind aprobarea asocierii judetului Prahova cu unitatile
administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii Asociatiei
de Dezvokare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru managementul deseurilor -

Prahova"

Art. 2. Asociatia de Dezvoftare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru managementul
deseurilor - Prahova" are ca obiectiv general cooperarea unha|ilor administrativ-
teritoriale care o compun in scopul implementarii proiectuhai ,,Managementul deseurilor
injudetul Prahova".

- HCJ nr. 070/26.06.2009 pentru aprobarea Actului constitutiv si statutului pentru

infiintarea Asociatiei de Dezvoftare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul
Deseurilor - Prahova" (ADI Prahova)

Asociatia va actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre
pentru satisfacerea nevoilor colectivitatilor locale legate de ftirnizarea/prestarea
serviciului public comunitar de salubrizare a localrtatilor $i pentru exercitarea
competentelor autoritatilor administratiei publice locale ih acest domeniu, in baza
mandatului incredintat prin hotarari ale autoritatilor deUberative ale unitatilor
administrativ-teritor ia le;

- HCJ Prahova nr. 146 din 27.11.2015 privind aprobarea documentelor necesare lansarii
procedurilor de achizitie publica ih vederea delegarii Serviciului Public de Salubrizare,

la nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

- HCJ Prahova nr. 159/28.10.2010 privind Acordul referitor la modul de
implementare a proiectuhai Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judepal
Prahova, care stabileste urmatoarele:

- HCJ Prahova nr. 44 din 29 apriIie 2020 prin care se avizeaza ,,Regulamentul de
organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul
Prahova - revizuit 2019", conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

- Hotararea nr. 5/ 30.07.2020 a Asociataei de Dezvokare Intercomunitara ,,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor - Prahova" prin care se aproba ,,Regulamentul de



organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din juSettfl^>,

Prahova-revizuit 2019"

Pentrusitua(iileneacoperitedeprezenfadocumentafiedeatribuireseaplica
vigoare la data licitafiei flegislafie privind protecfia muncii, legisla(ie in donteniul
asigurarilorsociale, legislafieprivindregimulsubstan{elorpericuloase, legislafie in domeniul
situafiilor de urgen(a $i PSI, etc.).

1.3. SISTEMULDE MANAGEMENTINTEGRATALDESEURILORIN JUDEJUL
PRAHOVA

1.3.1 Investitii prioritare realizate prin Proiectul POS Mediu "Sistem de Management
Integratal Deseurilorinjudetul Prahova"

In judeUil Prahova s-a implementat proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Prahova" (SMID). Acesta a fost propus pentru finantare prin Programul Operational
Sectorial Mediu 2007-2013 si aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.
246/15.02.2013. Implementarea proiectului a fost realizata dupa semnarea Contractului de
finantare nr. 139638 din 18.02.2013.

Conform Cererii de Finantare prin proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Prahova" a fost prevazuta realizarea urmatoarelor investitii:
- Statii transfer - 2 buc;
- Statii sortare - 1 buc;
- Statie tratare mecano-biologica - 1 buc;
- Depozite de deseuri urbane neconform inchise si reabilitate - 1 buc;
- Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor:
- Dotari pentru statiile de transfer existente la data semnarii contractului de finantare.

Ca urmare a intarzierilor inregistrate m diversele stadii ale derularii proieetului (ih faza de
pregatire a aplicatiei de finantare, pe parcursul derularii procedurilor de achizitie, in derularea
contractelor de hjcrari, inchasiv din cauza unor evenimente neprevazute aparute in timpul
executiei lucrarilor), pentru finalizarea investitiilor prevazute ui cererea de finantare, proiectul a
fost propus pentru etapizare.

Prin Cererea de fazare s-a soUcitat AM POS Mediu fazarea proiectului ih doua etape de
finantare: faza I POS Mediu 2007-2013 si faza II POIM 2014-2020, solicitare aprobata prin
Adresa MFE 38858/OA/9.05.2016.

In faza 1 a proiectului SMID s-au realizat:
- Statia de transfer Busteni;
- Statia de transfer Urlati;
- Dotari la statiile de transfer existente la Draganesti si Valea Doftanei;
- Statia de sortare Boldesti Scaieni;
- Inchiderea depozitului neconform PIoiesti;
- Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor;



1.3.2 Fluxul deseuriloraferentactivitatii de depozitare
La depozitul Boldesti-Scaeni se pot depozita urmatoarele fractii:
- deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale provenite din zoneJe 1, 2, 3, 4,
si7; '
' '

- refuzul rezuftat din cadrul statiilor de sortare (Boldesti Scaieni si Draganesti)
- refuzul rezuftat din statiil de compostare (Bafta Doamnei);

- material biostabilizat rezukat de la statia TMB Ploiesti (CLO);

1.33 Scurt istoric al depozitului Boldcsti Scaeni

Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni a fost construit din fonduri private asigurate de
proprietarul S.C. Vitatia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor S.R.L.

Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni este compus din: trei celule pentru depozharea
deseului menajer si a celui asimilabil din comert, industrie si institutii, o parcare de 200 mp, o
cladire administrativa, cantarul automat, zona de procesare a deseurilor recuperabile ce contine
un spatiu de depozitare a balotilor, rampa de spalare a mijloacelor de transport, atelier de
intretinere a utilajelor si vehiculelor din dotare, o magazie pentru materialele necesare
exploatarii si intretinerii, doua rezervoare metalice cu pereti dubli cu o capacitate de 1 200 1 si
14 000i un bazin pentru rezerva de apa, un put forat, puturi pentru monitorizarea caUtatii apelor
subterane, instalatie de drenaj si evacuare a levigatului ce evacueaza levigatul intr-un bazin
colector pentru stocat levigat, racordat la o statie de epurare levigat, utiUtati (alimentare cu
energie electrica, post trafo, centrala termica, retea de alimentare cu apa si hidranti exteriori,
retea de drenaj si evacuare a apelor pluviale, imprejmuiri, drum principal de acces, drumuri
secundare).

Conform adresei numarul 9517 din 12.05.2010, transmisa de Consiliul Judetean Prahova si S.C.
Vitalia Servicii pentru mediu - tratarea Deseurilor S.R.L., catre Ministerul Mediului si Padurilor
si Padurilor si Consuftant proprietarul depozitului urban - conform de la BoUesti Scaeni (S.C.
Vitatia Servicii pentru mediu - tratarea Deseurilor S.R.L.) a exprimat oficial disponibilitatea de
a prelua deseurile menajere generate si colectate in judetul Prahova pentru un orizont de timp de
circa 15 ani, cu o capacitate disponibila de 2.419.947 tone (sursa STUDIU DE FEZABILITATE
- Revizia 10 - februarie 2013).

Depozitul conform de la Boldesti Scaeni, deservea municipiul Ploiesti si afte localitati din
partea de sud si centrala a judetului. Depozitul a fost construit in baza unui protocol de asociere
ce s-a semnat pe 14.11.2000. Entitatile contractante la acea data au fost: Consiliul Judetean
Prahova, consiHul Local Ploiesti si Consiliul Local Boldesti-Scaeni. Acest protocol prevedea
construirea de catre compania Iridex Grup Bucuresti a unui depozit conform cu o capacitate de
depozitare de cel putin 25-30 de ani, care aiba posibiUtatea de a prelua deseurile atat din
municipiul Ploiesti, orasul Boldesti-Scaeni, comunele Blejoi, Lipanesti si afte locaUtati
invecinate pe o perioada de 20 de ani. 'Terenul pe care este construit depozitul este de 180.315
m2, din care:

- 100.033 m2 fo proprietatea S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA
DESEURILOR

- 80.282 rn^ concesionat de la Consiliul Local al Orasului Bolde$ti-Scaeni, pana m anul 2026."

1.3.4 Situatia actuala a depozitului BoldestiScaeni
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Depozitul de deseuri menajere, stradale si industriale asimilabile Boldesti-Scjaeni are in dotare ''
sase compartimente de depozitare, construite in perioada 2001 - 2017, aflate in diverse stadii de,l
umplere, la care se adauga faciMti care permit buna functionare a acestuia. |^

l ^a^' /

Compartimentele 1,2.3 au ajuns la cota finala de umplere faza l de
inchise in anul 2013.

"'/ ^t7 'L
Compartimentele 4 si 5 au ajuns la cota finala de umplere faza l de depunere si au fost
inchise in anul 2018.

Compartimentele (celulele) l, 2 ,3 ,4 si 5 sunt inchise cu materiale inerte cu grosimea de 0.5 m.

Celula 6 este acoperita temporar pe o suprafata de aproximativ 60 %.

Toate compartimentele de depozitare sunt proiectate in conformitate cu prevederiIe Directivei
1999/31/CE cu privire la depozitarea deseuriIor, transpusa in legislatia na^ionala prin OUG
2/2021 privind depozitarea deseuriIor, precum si cu cele ale Normativului tehnic privind
depozitarea deseurUor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004.

Suprafata totala ocupata de Depozitul de deseuri menajere, stradale si industriale asimilabile
Boldesti-Scaeni, apar{inand S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA
DE$EURJLOR S.R.L. Boldesti-Scaeni este de 180.315 m2, din care:

* suprafataterenaferentaobiectiv -180.315 mp
* suprafata depozit - 13,9 ha
* suprafata construita - 4.400 mp
* suprafata incinta depozitare - 142.089 mp. din care:
* suprafata compartimentelor l, 2 si 3 - 75.000 mp
* suprafata compartimentelor 4, 5 si 6 - 67.089 mp
* suprafete tibere de constructii sinebetonate - 31.361 mp.

Pe amplasament sunt montate doua statii de epurare levigat.

Amplasamentul este impar|k in 3 zone distincte, ,^ona de depozitare", ,^ona de servicii" si
,^ona instalatiei de tratare/valorificare a gazului de depozit" si descrise in cele ce urmeaza.

A. Zona de depozitare

Compartimentele de depozitare
Sistemul de depozitare este constituit din 6 compartimente independente din punct de vedere al
construcjiei sial exploatarii, reaUzate in treietape diferfte:
- Compartimentele l si 2 - in anul 2001;
- Compartimentul 3 - in anul 2008;
- Compartimentele 4, 5, si 6 -in perioada 2010 - 2017.

Compartimentele l, 2 si 3
Incinta de depozitare aferenta compartimentelor l, 2 si 3 s-a reaUzat prin excavarea zonelor mai
ihafte, modelarea bazei depozitului si executarea unor digurilor perimetrale, care au Tnglobat
digurile existente la acea data pe amplasament, pe latura sudica si estica a incintei de depozitare.

Platforma incintei a fost modelata cu panta continua de la nord spre sud, cu o inclina{ie de 0,7 %
si in forma de V, transversa^ catre drenul colector, cu panta de 0,7 %.

Terenul natural pe care a fost amplasata baza depozitului a avut un coeficient de permeabilitate
de cca. 10-8 m/s.

Pentru a proteja incinta de patrunderea apelor pluviale s-a realizat decolmatarea si reprofilarea
canalelor de desecare existente pe latura de vest si sud a incintei. In plus, incinta de depozitare a
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fost prevazuta cu un canal de garda, care este in acelasi timp si san| pentru colectarea apefor-^
pluviale provenite de pe drumul tehnologic situat pe latura de est a incintei. ' f

; , J
Incinta este protejata pe un dig din pamant cu: H = 2 m, b = 7 m, mint = Jss^simext = 2./p
interior, delimitarea compartimentelor s-a realizat cu diguri din pamant cu h -^ ''' ' " ' ^
= 1.

Lucrari de impermeabilizare
Sistemul de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor compartimentelor 1, 2 si 3 este compus
dintr-un strat de argila compactata, geomembrana de PEHD, material geotextU, strat de pietris
spalat. Sistemul de impermeabiUzare pentru compartimentele 4,5 si 6 este alcatuit dintr-un strat
de 0,5 m de argila compactata, geocompozit alcatuit din nisip, bentonita si polimeri,
geomembrana de PEHD, geotextil netesut, cu 100% fibre de polietilena sau poUpropilena si
strat de pietris spalat.

Sistemul de impermeabilizare apUcat primelor doua compartimente a constat din:
- geomembrana HDPE cu grosime de 1,5 mm, care s-a aplicat peste un strat de argila
compactata;
- geotextil de protec{ie cu densitate de 800 g/m2 - doua straturi.

Peste stratul de geotextil de protec{ie a fost asternut un strat mineral fDtrant din nisip pe toata
baza incintei si un strat de pietris spalat de rau sort 16/30, cu o grosime de 0,40 m peste
generatoarea superioara, in jurul tuburilor de dren.

Sistemul de impermeabilizare aplicat Compartimentului 3 a constat din:
- strat de argila compactata cu grosimea de 50 cm;
- strat de geocompozit;
- geomembrana HDPE cu grosime de 1,5 mm, care s-a aplicat peste un strat de argila
compactata;
- geotextil de protec{ie cu densitate de 800 g/m2 - doua straturi.

Compartimentele 4, 5 si 6
Compartimentele s-aurealizat prin construc{ia unui dig perimetral din pamant cuina^imea de
3,0 m de la nivelul solului (cota de 197,00 mdMN) si cu panta taluzurilor interioare de 12.
Digul perimetral are o la{ime la baza de 12,5 m, Ia{imea pe coronament de 5,5 m, din care lm
pentru rncastrarea materialelor geosintetice, 3,5 m pentru drumul de interven{ie si 1 m pentru
digul de gabioane (co$ umplut cu pietre). Lungimea totala a digului este de 685 m.
Digul de pe partea de vest a incintei de depozitare, spre raul Teleajen este un dig de protec{ie
impotriva inunda$iilor si este ranforsat cu gabioane. Digul de pe latura de est a
compartimentelor 4, 5 si 6 consta din digul vestic al compartimentelor 1, 2 si 3, care a fost
reamenajat. Digurile de compartimentare au ina^imea de 2 m si o lungime totala de 400 m.
Sistemul de impermeabUizare a bazei si pere{ilor taluzurilor interioare ale compartimentelor este
conform cu prevederile legislapei ih vigoare, la realizarea acestuia tjnandu-se cont de
caracteristicile naturale ale amplasamentului si de natura deseurilor ce urmeaza sa fie
depozitate.

Baza si taluzurile interioare ale compartimentelor au fost impermeabilizate cu un sistem de
etansare combinata, format din:
- strat argilos, compactat, cu grosimea de 0,5 m, avand coeficientul de permeabUitate hidraulica
k< lxlO-9 m/s;
- geocompozit bentonitic Bentofix NSP 4900;
- membrana sintetica (geomembrana) din polietilena de rnalta densitate (PEHD) cu grosimea de
2 mm;
- geotextil tip Secutex R801.
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Pentru a asigura stabilitatea geomembranei pe pantele depozitului, aceasta est^ ancorata in
parteasuperioaraataluzului digurilor perimetrale.

La exterior digurile perimetrale sunt ranforsate cu gabioane pentru a conferi
rezistenJa. Aceasta solupe constructiva a fost aleasa in principal pentru a asigura
inunda^ii a depozitului si, totodata, pentru a evita poluarea zonei uivecinate depozitului
special a raului Teleajen.

Obiectivul cuprinde atat amenajari de baza pentru depozitarea deseurilor, cat si dotari, instalatii
si spatii de depozitare materiale necesare desfasurarii activftatilor conexe celei de depozitare
propriu-zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii mediului.
In cadrul depozitului a fost amenajata o zona administrativa m partea de sud a amplasamentului
care cuprinde:
- cladirea administrativa cu suprafata de 200 mp, care este prevazuta cu grupuri sanitare, dusuri
si centrala termica electrica;
- drumul de acces auto;
- cantar automat (un cantar pentru ambele sensuri de circulatie);
- zona de procesare a deseurilor recuperabile, care contine un spatiu de depozitare a balotilor din
polietilena sau PET si o baraca metalica unde este instalata o presa;
- gospodaria de motorina, pentru alimentarea utilajelor si vehiculelor de exploatare a
depozitului;
- rampa de spalare a vehiculelor de transport deseuri;
- magazie pentru materialele necesare exploatarii si ihtretinerii acestora.

B. Activitatile care au un rol semnificativtn controlul fluxului deseurilorin incinta
depozitului

Accesul ui incinta depozitului este permis cu prioritate vehiculelor apartinand operatorilor de
salubritate autorizati prin contractele de delegare din cadrul SMID Prahova.

Inspectia pentru acceptare (respectiv, pentru verificarea. conformarea continutului transportului
cu lista deseurilor acceptate la depozitare) se realizeaza vizua^ inainte de cantarire. Operatorul
depozitului se asigura ca deseurile pe care le primeste la depozitare respecta cerintele legate de
protectia mediului si a sanatatii populatiei.

In situatia identificarii prezentei deseurilor periculoase, in masura posibiUtatii separarii acestora,
transportul poate fi acceptat, materialele neconforme fiind returnate generatorului.

In situatia contaminarii ihtregului volum de deseuri, acesta este refuzat la depozitare. Pentru
asemenea evenimente se pastreaza rnregistrari in documentele de evidenta.

Cdntarirea se efectueaza pe o platforma, prevazuta cu un cantar de 50 tone ai carui senzori sunt
conectati la un sistem informational de evidenta. Platforma deserveste ambele sensuri de
circulatie, cantitatea de deseuri fiind inregistrata prin diferenta dintre greutatea vehiculului la
intrarea si la iesirea din depozit.

Operatorul depozitului realizeaza rnregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile
deseurilor primite, sursa, data Uvrarii, afte informatii considerate relevante pe un formular tip -
Nota de cantarire.

Accesul catre zona de depozitare din incinta se realizeaza numai pe platformele betonate
(drumuri tehnologice) amenajate. Operatorii directioneaza vehiculele de transport in functie de
pozitia zilnica a frontului de descarcare.
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Descarcarea deseurilor din vehiculele de transport se realizeaza, de asemenea, sub 'fe
supravegherea personalului de exploatare al operatorului. In situatia Tn care, se identifica/^
neconformitati privind compozitia deseurilor, se aplica aceeasi procedura ca
pentru acceptare.

Deseurile care se depoziteaza Tn Compartimentul 6 sunt descarcate pe o platforma realizata din
dale de beton, cu suprafata de 240 mp, amenajata pe Compartimentul 6. Accesul la platforma de
descarcare se realizeaza printr-un drum reaUzat pe Compartimentele 1, 2 si 3 tot din dale de
beton.

Materialele colectate sunt transportate Tn zona de procesare a deseurilor recuperabile Tn vederea
selectionarii pe categorii si balotarii. Aceasta zona consta dintr-un spatiu de depozitare a
balotilor din materiale plastice recuperate (polietilena sau PET) si o baraca metalica unde este
instalata o presa.

Procesarea deseurilor in depozit - depozitarea propriu-zisa - cuprinde derularea mai muftor
etape, a caror succesiune este dictata de pozitia topografica a frontului de lucru. Dupa ce
vehiculul de transport a descarcat deseurile, incarcatoarele frontale si buldozerul le Tmping catre
perimetrul stabilit zilnic pentru depozitare.

Deseurile sunt dispuse in straturi cu grosimea de 40 - 50 cm, fiind permanent compactate,
pentru crearea posibilitatii depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri pe unitatea de volum,
reducerii impactului determinat de antrenarea si Tmprastierea deseurilor pe suprafetele
invecinate, reducerii riscului aparitiei incendiilor, proliferarii insectelor, animalelor, pasarilor si
pentru minimizarea fenomenelor de tasare pe termen scurt.

Acoperirea periodica a straturilor de deseuri compactate se reaUzeaza utilizand, Tn genera^
materiale rezuftate din demolari si din activitati de constructie pentru a preveni aparitia
mirosurilor neplacute, antrenarea eoliana si Tmprastierea deseurilor usoare pe suprafetele
Tnvecinate, proUferarea insectelor, animalelor, pasarilor, precum si pentru a diminua impactul
vizual negativ al depozitului. Acoperirea periodica este obUgatorie.

Se mentioneaza ca, Tn special Tn perioadele cu temperaturi si umezeli ridicate, neacoperirea
deseurilor cu material sterii favorizeaza emisiile de mirosuri neplacute si proliferarea
daunatorilor si de aparitie a incendiilor pe depozit.

Cand la inspectia vizuala este identificat un transport de deseuri care contine material inert
(pamant, moloz, nisip sau afte materiale rezuftate din constructii), acesta este dirijat si descarcat
in zone special desemnate. Deaici, periodic, materialul respectiv esteimprastiat cuajutorul
Tncarcatoarelor frontale pe suprafata activa a depozitului, in straturi cat mai unjforme, fiind
uherior compactat.

Redistribuirea deseuriior si profilarea formei depozitului se executa periodic. Pentru a asigura o
exploatare corespunzatoare, periodic se reatizeaza ridicari topografice si profile care reprezinta
grafic forma depozitului. !n functie de cota de exploatare, pentru realizarea taluzurilor de
echiEbru la marginea depozitului, cantitati variabiIe de deseuri sunt dislocate si reasezate pe
suprafata depozitului cu ajutorul buldozerelor si Tncarcatoarelor frontale.

Dupa Tncheierea activitatilor de depozitare a deseuriior, dupa compactarea si nivelarea
deseurilor conform cotelor si pantelor prevazute Tn proiect, se va efectua acoperirea temporara a
compartimentelor cu un strat de egalizare din material steril.
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Stratul de egalizare va avea o grosime de 25 cm si va avea rolul de a permftd apKcarea stratuluf
urmator de impermeabilizare, precum si de a reduce nivelul de cedare a acestuia, care ar
afecta integritatea sistemului de impermeabilizare.

Dupa o perioada de 6 luni - 1 an, suprafata depozitului va fi supusa
nivelare, cu eventuale adaosuri de material steril de reglare sau de argila. "'^Yr'

In fina^ se va realiza impermeabilizarea compartimentelor cu un strat de argila compactata cu o
permeabilitate hidraulica k < 10-7 m/s, stratul avand grosimea de 50 cm. Peste stratul de argila
se va adauga un strat de sol vegetal cu grosimea totala de 50 cm, care va avea rolul de a permtte
instalarea si dezvokarea vegetatiei, maximizarea evapotranspiratiei si protejarea stratului de
impermeabilizare Tmpotriva fenomenelor de uighet - dezghet.

Sistemul de acoperire a depozitului va fi prevazut cu facilitati de colectare a apelor pluviale care
constau din santuri de scurgere amplasate pe rntreaga suprafata tn diagonala fata de directia de
inclinatie maxima.

Atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina
deteriorarea acestui sistem se va efectua acoperirea finala a acestuia, folosindu-se urmatoarea
succesiune de straturi (pe verticala), pornind de la masa de deseuri:
- strat de drenaj pentru gazul de depozit, cu permeabilitate hidraulica k > 10-4 m/s, cu grosimea
d > 30 cm, realizat din nisip, deseuri de constructie maruntite cu continut de carbonat de calciu
< 10 %;
- strat de impermeabUizare cu geocompozit;
- saftea drenanta cu fiftru pe ambele parti;
- strat de geotextil permeabil;
- strat de pamant argilos, nisip si pietris, d > 85 cm, necompactat;
- strat de sol vegetal cu d > 15 cm, care are rolul de a permite cresterea vegetatiei, maximizarea
evapotranspiratiei si de a proteja stratul de impermeabilizare unpotriva fenomenelor de rnghet -
dezghet.

C. Sistemul de drenare, colectare $i evacuare a levigatului
Levigatul, care rezuM din penetrarea apei din preciprta{ii prin masa de deseuri, este colectat
printr-o retea de drenaj din tuburi PEHD, cu diametrul Dn= 200 mm.

Conductele de drenaj sunt pozate intr-un strat de 60 cm grosime din pietris spalat, sort 16-30
mm, asternut peste stratul de geotextil. Sistemul de drenaj, alcatuit din drenuri absorbante si
colector, este prevazut cu 6 camine de vizitare realizate din PEHD, avand diametrul de 1,0 m,
captusite cu geomembrana.

Drenul colector aferent compartimentelor 1, 2 si 3 este amplasat in partea estica a acestora.
Levigatul colectat de sistemele de drenare este transportat printr-un dren colector, confectionat
tot din PEHD, pana la bazinul de colectare cu o capacitate utila de stocare de aproximativ 150
mc, de unde este pompat catre statia de epurare.

Drenurile absorbante din PEHD, cu diametrul Dn = 200 mm, realizate pentru compartimentele
4, 5, 6 sunt amplasate in baza incintei, la o distanta de 30 m, avand pante de 0,7 % spre drenul
colector. Compartimentele 4 si 6 sunt prevazute cu cate 4 drenuri absorbante, iar
compartimentul 5 este prevazut cu 3 drenuri absorbante.

Drenul colector din PEHD, cu diametrul Dn = 200 mm, este amplasat la limita estica a
compartimentelor 4, 5 si 6, la baza digului de protectie reamenajat, cu panta de 1%, orientata
catre sud. Levigatul colectat de drenul colector este transportat catre bazinul de stocare levigat,
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cu capachatea de stocare de 400 mc, racordat la instalatia de epurare prji intermediul unei
conducte de PEHD, cu Dn 60 mm, pozitionata subteran.

Bazine de stocare a levigatului:
- bazinul de colectare a levigatului generat din compartimentele 1, 2 si 3
sud-vest a Compartimentului 1, si are capacitatea de 150 mc
- bazinul de colectare a levigatului generat din compartimentele 4, 5 si 6, este situat in paftea de
sud-est a Compartimentului 4, si are capacitatea de 400 mc.

Drenurile sunt amplasate pe platforma incintei modelata in acest scop ih secfiunea transversala
si cu panta continua in sec{iune longitudinala.

Compartimentele 1, 2, si 3 ale depozituIui de deseuri sunt prevazute cu un sistem de drenaj si
colectare a levigatului, format din:
- strat de drenaj realizat din pietris spalat cu granulometrie 16 - 32 mm;
- sistem de drenuri absorbante si colectoare, confec{ionate din tuburi perforate (riflate) de
polietilena de rnafta densitate (PEHD) cu diametrul de 200 mm, amplasate pe fundul incintei;
- bazin colectare levigat cu capacitatea utila de stocare de aproximativ 150 m3, din beton
captusit cu geomembrana din PEHD.

Compartimentele 1, 2 si 3 sunt prevazute cu 8 drenuri absorbante, conectate k un dren colector
cu diametrul de 200 mm. Drenul colector este amplasat la baza digului de vest, orientat pe
direcfia nord - sud. Lungimea totala a drenurilor este de 1.280 m. Bazinul de colectare a
levigatului are capacitatea de 150 m3 si este situat in afara Compartimentului 1, m partea de
sud-vest a acestuia. Acest bazin este realizat din beton, semiingropat $i captusit cu
geomembrana.

Compartimentele 4, 5 si 6 sunt prevazute cu un sistem de drenare si evacuare a levigatului,
format din:
- strat de materiale inerte (pietris. de granulometrie 16 - 32 mm) cu grosimea de 0,5 m cu
permeabilitatea hidraulica k< lxlO-3 m/s si con{inut de carbonat de calciu de maximum 10 %;
- sistem de drenuri absorbante si colectoare, confecfionate din tuburi perforate (riflate) de
polietilena de inafta densitate (PEHD) cu diametrul de 200 mm, amplasate pe fundul incintei,
avand pante continue de 0,7% pana la drenul colector;
- dren colector confec{ionat din PEHD cu diametrul de 200 mm;
- bazin colectare levigat cu capacitatea utila de stocare de aproximativ 400 m3 (9,5 m x 7 m x 6
m), din beton captusit cu geomembrana din PEHD.

Prin sistemul de conducte de drenare si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare
compartiment al depozituIui Bi parte, se asigura evacuarea controlata a levigatului din
compartimentele depozituIui si transportul acestuia la sta{ia de epurare a levigatului.

Compartimentele 4. 5 si 6 sunt prevazute cu 11 drenuri absorbante cu diametrul de 200 mm,
amplasate la o distan{a de circa 30 m, care sunt conectate la un dren colector cu diametrul de
200mm.

Drenul colector este amplasat la baza digului de est si are panta de 1 % de la nord la sud.
Lungimea drenului colector este 355 m, din care 330 m pana la iesirea din incinta de depozitare
si 25 m pe sub digul perimetral pana la bazinul de colectare a levigatului. Bazinul de colectare a
levigatului are capacitatea de 400 m3 si este situat m afara Compartimentului 4, m partea de
sud-est al acestuia.

Prin sistemul de conducte de drenare si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare
compartiment a depozituIui in parte, se asigura evacuarea controlata a levigatului din
compartimentele depozituIui si transportul acestuia catre sta|ia de epurare al levigatului.
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D. Complex de stocare gi epurare a levigatului
Complexul de stocare si epurare a levigatului este constituit din:
- bazin de colectare a levigatului pentru compartimentele 1, 2 si 3;
- bazin de colectare a levigatului pentru compartimentele 4, 5 si 6;
- sta|ie de epurare SE 1 tip PALL
- statie de epurare SE2 tip PALL ROAW 9144 DT 38/9

Bazinul de colectare a levigatuhai care deserveste compartimentele 1, 2 si 3 are o capacitate de
150 m3 si este realizat din beton, semiingropat sicaptusit cugeomembrana.

Bazinul de colectare a levigatului care deserveste compartimentele 4, 5 si 6 are o capacitate de
400 m3 si este realizat din beton, Tngropat $i captusit cu geomembrana.

Levigatul colectat din compartimentele de depozitare patrunde in bazinele de colectare prin
partea inferioara a acestora. Levigatul este transportat prin pompare catre statiile de epurare.

E. Sistemulde colectare aapelorpluviale
Apele uzate pluviale sunt colectate, impreuna cu levigatu^ in bazinele de colectare a levigatului,
respectiv in bazinul destinat compartimentelor 1, 2 si 3 (cu capacitatea de 150 mc), si in bazinul
destinat compartimentelor 4, 5 si 6 (cu capacitatea de 400 mc).

fn vederea colectarii apelor pluviale de pe taluzul exterior al digului perimetral din partea de sud
a compartimentelor 1, 2 sJ 3 s-a realizat un canal de garda, deschis, cu secJiune trapezoidala
(baza mica de 0,5 m, inal{imea de 0,5 m si panta tahozurilor 1:1). Acest canal este skuat in
exteriorul compartimentelor de depozitare $i este realizat din dale din beton, apele pluviale fiind
evacuate gravrta{ional in canaluI de desecare.

Apele pluviale de pe taluzurile exterioare ale digurilor perimetrale din partea de nord si de est a
compartimentelor 1, 2 si 3 nu intra in contact direct cu masa de deseuri sJ nu se colecteaza in
vederea epurarii. Aceste ape pluviale sunt dirijate in exteriorul digurilor perimetrale si se
infihreaza ui sol.

Apele pluviale care se scurg pe taluzurile interioare ale compartimentelor 1, 2 $i 3 (partea de
vest) sunt colectate Tntr-un canal de garda, deschis, realizat m interiorul compartimentelor de
depozitare, sJ sunt evacuate gravita{ional in bazinul de colectare a levigatului cu capacitatea de
150 m3, fiind uherior epurate in statia de epurare existenta pe amplasament.

Avand in vedere ca apele pluviale de pe tahazurile exterioare ale digurilor perimetrale din partea
de nord, vest si sud a compartimentelor 4, 5 $i 6 nu intra in contact direct cu masa de deseuri,
acestea nu se colecteaza ih vederea epurarii. Ca urmare, apele pluviale de pe aceste taluzuri se
infiftreaza in sol.

Apele pluviale care se scurg pe masa de deseuri din compartimentele 4, 5 si 6 sunt colectate
intr-un canal de garda, deschis, realizat in interiorul compartimentelor de depozitare, amplasat
intre digul perimetral si masa de de$euri depozitate prin modelarea configura{iei acestora.
Aceste ape pluviale se colecteaza, impreuna cu levigatul rezuftat, in bazinul de colectare a
levigatului cu capacitatea de 400 m3, fiind epurate in statia de epurare.

ln zona incintei administrative, apele pluviale sunt par^ial colectate prin rigole de ape pluviale si
conduse in canalul de desecare, iar apele pluviale cazute pe restul suprafe{elor din incinta se
infihreaza in sol.

F. Zona de servicii
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Cabina portar $i cdntar j ; z
La intrarea in depozit este amplasata cabina de poarta, care ocupa o suprafata d.e 10 tn2, fiind/f
construita din elemente de beton armatsiBCA cutamplarie din lemn si

Depozitul de de$eun este prevazut cu o platforma de cantarire de 50 tone de tip
0,5 m deasupra nivelului solului si incastrata in calea de acces. Cantarul este conectat la un
sistem informaponal de eviden{a a cantitatilor de deseuri depozitate. Platforma deserveste
ambele sensuri de circuIaJie, cantitatea de deseuri fiind tnregistrata prin diferen|a dintre
greutatea vehiculului la intrare si la iesire din depozit. Platforma de cantarire este amplasata in
imediata vecinatate a cabinei operatorului, care efectueaza recep{ia de$eurilor.

Sediul administrativ
fn cadrul incintei actualului depozit exista un sediu administrativ, amplasat in partea sudica a
amplasamentului.
Construc{ia administrativa este de tip parter, avand o suprafa{a de 200 m2. Aceasta constructie
s-a realizat cu funda{ie continua din beton armat, pere|i din zidarie portanta din caramida intari^i
cu samburi din beton armat, planseu din beton armat, sarpanta din lemn de ra$inoase si este
invelka cu membrana bitumata termofuzibila.
Apele uzate fecaloid-menajere rezuftate de la grupurile sanitare sunt preluate de sistemul de
evacuare $i conduse la bazinul betonat vidanjabil amplasat in exterior.

Drum de acces la depozit
Accesul m incinta depozitului se realizeaza din drumul na{ional Ploiesti - Valenii de Munte -
Cheia, situat ui partea de est a amplasamentului, la o distan{a de cca. 1,5 km, pana in localitatea
Bolde5ti-Scaeni, iar apoi cca. 1.500 m pe strada Poligonuhai, strada betonata.

Gospodaria de carburant
!n partea centrala a ariei de servicii a amplasamentului, langa drumul principal de acces din
incinta, exista o gospodarie de carburant, care consta din trei rezervoare metalice pentru stocare
motorina cu pere{i dubli $i cu capacita^i de 13.000, 16.000 1 si, respectiv, 9.000 ^ precum si o
sta^ie de distribu{ie carburant. Motorina este aprovizionata Tn rezewoarele sta{iei de carburant
din cisterne auto apartinand furnizorului.

Gospodaria de combustibil
Centrala termica utilizata pentru incabirea sediului administrativ si prepararea apei calde
functioneaza cu motorina, care este stocata intr-un recipient metalic. Acesta are o capachate de
200 1 si este montat pe un suport metalic ihtr-o nisa amenajata in incinta centralei termice.

Imprefmuire
Pentru protejarea obiectivului impotriva patrunderii animalelor sau a unor persoane
neautorizate, precum si pentru prevenirea frnpra$tierii de5eurilor usoare pe terenurile mvecinate
s-a executat unprejmuirea incintei cu gard din plasa de sarma cu ina^imea de 2m, montata pe
stalpi metalici incastra^i in beton. Suplimentar, de-a Iungul gardului au fost pIanta|i copaci
pentru reaUzarea perdelei vegetale.

G. Instalatia de eliminare a gazului de depozit
Pe amplasament exista o instalatie de extrac|ie, colectare si tratare a gazului de depozit,
functionala din anul 2013, alcatuita din:

* puUiri de extrac{ie gaz de depozit;
* conducte colectare gaz de depozit;
* sta{ie colectare gaz de depozit;
* separator condens;
* statie de pompare gaz de depozit;
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* componente de siguranta. |
Pe amplasament exista si sunt functionale o instalatie de ardere controlata a gazului de depozit -^
apartinand societatii VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DE$EURILORJS
S.R.L si o instalatie de valorificare a gazului de depozit apartinand societatii Repewable Powe/r
S.R.L. Aceasta instalatie consta dintr-un numar de 4 motoare, care pot
electrica, cat si energie termica (instalatie in cogenerare). fn prezent, aceasta
numai energie electrica.
Instalatia de valorificare a gazului de depozit a fost amenajata si opereaza pe un teren pus la
dispozitie de societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DESEURILOR
S.R.L pe baza Contractului de eUminare si utilizare exclusiva ale gazului de fermentare incheiat
in data de 20.12.2012 cu Renewable Power S.R.L.

H. Puturi pentru extractiabiogazului
Pe amplasament au fost realizate prin forare 30 puturi de extractie gaz de depozit amplasate la
aproximativ 50 m distanta unul fata de celalaft, cu un diametru de 80 cm. Puturile au adancimi
cuprinse intre 15 m si 17m si un diametru de 600 - 800 mm.

Puturile pentru extractia gazului sunt pozitionate in masa de deseuri care genereaza^ gaz.

In interiorul pufurilor sunt montate conducte de drenaj cu diametrul de 200 mm, care au fost
realizate din tuburi perforate din PEHD, iar umplutura este realizata din material granular inert.
Materialul granular (material de drenaj) a fost introdus in jurul conductelor perforate verticale
ale pufurifor de captare a gazului din corpul depozitului si a constat din pietris spalat 16-32 mm,
cu con{inut de carbona{i < 10%.

Partea superioara a pufurilor este realizata din conducte etanse, prevazute cu o instalatie pentru
prelevarea probelor de gaz si pentru masurarea temperaturii.

Puturile de extractie gaz de depozit au fost construite astfel incat sa nu permita patrunderea
aerului ih interior, sunt rezistente pentru asuporta tasareacorpului depozituhji si, de asemenea,
facilheaza interventia in cazdeavarie.

In forma sa finala putul de gaz este prevazut cu un dispozitiv de acoperire si inchidere, pentru
evitarea influentelor climatice si a manipularilor nepermise ale instalatiilor de siguranta.

I. Conducte de transport al gazului
Fiecare put de extractie a gazului va fi conectat la conductele de colectare a gazului din PEID
Dn 90 mm. Aceste conducte de colectare sunt conectate la o conducta principala din PEID Dn
110 - 160 mm prin intermediul careia gazul va ajunge in statia de pompare, Panta minima a
conductelor colectoare este de 5%.

Pu{urile de extracJie gaz de depozit sunt conectate la Statia de colectare gaz de depozit prin
intermediul conductelor de colectare, care au diametre cuprinse intre 90 mm si 160 mm si au
fost instalate cu o panta de cel putin 5 %. Conductele sunt prevazute cu sisteme flexibile de
conectare si cu sisteme de inchidere prin culisare, care permit inchiderea etansa m caz de avarie.

Conductele de colectare sunt racordate la conducta perimetrala de eliminare a gazului de
depozit, care este conectata la Separatorul de condens.

Condensul este evacuat prin pompare printr-un dispozitiv tip sifon m bazinul de colectare a
levigatului cu capacitatea de 400 m3, fiind ulterior epurat in statia de epurare existenta pe
amplasament.
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Statia de pompare este amplasata intr-un container prefabricat si are capacitatea de 450 m3Ai.
Statia de pompare are in dotare echipamentele necesare pomparii gazului colectat din depozit,/-
catre unkatile de producere a energiei electrice/termice (producere energie in cogenerare) sau l f r
catre instalatia de ardere controlata a gazului de depozit. In container
debitmetru si analizatoarele de gaz, care masoara compozitia gazului de depozit. ^P<

J. Instalatie de ardere controlata gaz de depozlt
Instalatia de ardere controlata gaz de depozit din componenta instalatiei de extrac|ie, colectare si
tratare gaz de depozit va fi utitizata in situatia in care instalatia de valorificare este
nefunctionala, din diverse motive, si gazul de depozit nu poate fi utilizat in aceasta instalatie.
Instalatia de ardere a fost proiectata pentru a prelua maxim 60 % din cantitatea de gaz captata de
pe depozit. Camera de combustie este realizata din otel si este dotata cu izolatie termica din
fibre ceramice rezistente la temperatura de 1.2500C. Aerul necesar procesului de ardere este
reglat prin intermediul unor clapete si depinde de temperatura din camera de ardere.
Instalatia de ardere poate asigura arderea unui debit de gaz de depozit de maxim 300 m3/h si
este echipata cu:

* incinerator cu aprindere;
* camera de combustie;
* dispozitiv pentru controlul si monitorizarea presiunii si temperaturii;
* cabina impermeabiIa, pentru controlul electric;
* anaUzator portabiI pentru CH4, O2, CO2;
* componente de siguranta.

Gazele de ardere sunt evacuate prin intermediul unui cos metalic cu inaltimea de 7,5 m, protejat
la partea superioara cu un capac circular.

K. Instalatie pentru valorificare gaz de depozit
Instalatiile pentru valorificarea gazului de depozit au in dotare patru instalatii de producere a
energiei electrice, care sunt proprietatea societatii Renewable Power S.R.L.

1.3.5 Obiectivele si (intclc obligatorii ale depozitului Boldesti Scaeni

Obiectivele si tintele, conform PJGD, sunt prezentate in tabelul de mai jos si constituie baza
minima considerata necesara la momentul actual. Ele trebuie sa fie revizuite periodic si
imbunatatke pe masura dezvoharii sistemului de gestionare a deseuriIor.

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate tinte si termene de indeplinire $i, de asemenea,
justificarile referitoare la stabiIirea acestora. Tintele exprima fiecare obiectiv stabiEt introforma
cuantiFicabila (cantitate si timp).
Nr.
crt.

Obiective Tinte Justiflcare Termen

I. Obiective tehnice
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1.

2.

3.

4.

Interzicerea la
depozitare a
deseurilor
municipale
colectate

separat

Interzicerea, la
depozitare, a
deseurilor care
pot fi reciclate
sau valorificate Tn
alt fel, Tn special
atunci cand este
vorba de deseurii

municipale, cu
exceptia
deseurilor pentru
care eliminarea
prin depozitare
produce cel mai
bun rezultat in
privinta mediului,
Tn conformitate
cu articolul 4 din
Directiva
2008/98/CE
Depozitarea numai
a deseurilor
supuse
in prealabil unor
operatii de tratare

Depozitarea
deseurilor numai
in depozite
conforme

Depozitarea
deseurilor municipale
este permisa numai
daca acestea sunt
supuse in prealabil
unor operatii de
tratare fezabile tehnic
(in Statii de sortare,
Statii de compostare.

TMB etc.)

Depozitarea
deseurilor se va face
numai in depozite
conforme si
autorizate pe raza
judetului Prahova

Acest obiectiv este Tn
conformitate cu
prevederile
Regulamentului de ,%
organizare si ' 4
functionare a
serviciului public de
salubrizare a
localitatilor din judetul
Prahova (Art. 20) si este
necesar pentru
stimularea reciclarii
deseurilor si atingerea
tintelor privind
depozitarea si
recuperarea Tn vederea
reutilizarii si reciclarii
Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile Directivei
(UE) 2018/850 a
Parlamentului
European si a
Consiliului din 30 mai
2018 de modificare a
Directivei 1999/31/CE
privind depozitele de
deseuri

Obiectiv stabilit
conformOUG 2/2021
privind
depozitarea deseurilor
precum si conform
PNGD

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile OUG 2/2021

permanent

V*-^_, 'y'.

^;JNSC^C
f t U j^i^?

Incepand
cu anul

2035

permanent

Din iulie
2017
Permanent

/T
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5. Asigurarea
capacitatii de
depozitare a
intregii
cantitati de deseuri
care nu poate fi
valorificata

t

,-' ^

O^

Acest obiectiv este in
conformitate cu
prevederile OUG 2/2021
si conform PNGD

' /

'^$
Permanent

*c

T

^

Obligatiile privind contributia la economia circulara

Identificata pana in iulie 2018 drept taxa de depozitare, prin OUG 74/2018, a Legii nr.

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a de$eurilor de ambalaje $i

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, se instituie

<< contributia la economia circulara >>, care trebuie inlcusa ui tarifele pentru gestionarea

deseurilor, pentru deseurile care sunt destinate doar eliminarii. Valoarea acestei contributii este

80 lei/tona mcepand din 2020. Introducerea acestei taxe afecteaza impticit taxa de salubrizare,

operatorii de salubrizare avand un rol important ih reducerea acestor cantitati.

1.3.6 Indicatorii de performanta propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor

ADI Prahova este responsabila de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanta

ce trebuie indeplinite de operatori, astfel incat sa se asigure atingerea $i realizarea

tintelor/obiectivelor conformlegisla{iei mvigoare dindomeniul gestionarii deseurilor.

ADI Prahova, dupa caz, aplica penalitati contractuale operatorilor serviciului de salubrizare in
cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficien{a sj caUtate la care s-a obligat

ori nu respecta indicatorii de performan|a ai serviciului.

Indicatori propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor in Regulamentul de organizare si
functionare aserviciului public desalubrizare alocalitatilor dinjudeUil Prahova-revizuit 2019:

Nr. Htlu Descriere
Unitate
de
masura

INDICATORI DE PEHFORMANTA

3.1 Eficientafn operare

3.1.1

3.1.2

Gradul de
compactare

Colectarea si
tratarea
levigatului sia
gazului de

Operatorul trebuie sa asigure
un grad cat mai mare de
compactare a deseurilor in
depozit

Operatorul trebuie sa
asigure functionarea
corespunzatoare a
sistemelor de colectare si

t/mc

%

Valos re

Minim
0,9

100

Frecventa de
monitorizare

Trimestrial

Trimestrial
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3.1.3

depozit

Acoperire zilnica

tratare a levigatului si a
gazului de depozit

Operatorul va asigura ca
deseurile depozitate in
depozit safie acoperite
zilnic, la sfarsitulzilei de
lucru

%

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TIOTELE

3.2 Depozitarea deseurilor Modegradabile municipale

,Sf>
/l

/ ^
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Nr.

3.2.1

3.2.1

Titlu

Raportarea
cantitatilor
privind deseurile
biodegradabile
municipale
depozitate

Reducerea
cantita{ii de
deseuri
biodegradabile
municipale
depozitate

Descriere

Operatorul va raporta anual
Delegatarului cantitatea totala de
deseuri biodegradabile
municipale depozitata.
Cantitatea de deseuri
biodegradabile municipale
depozitate se va determina
si raporta in conformitate cu
metoda(ele) aprobata/e de
Delegatar.

Reducerea cantita|ii
depozitate de deseuri

biodegradabile municipale
comparativ cu cantitatea
totala, exprimata gravimetric,
produsam anul 1995

Unitate
de
masura

%

%

3.3 Reclamatii si sesizari

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Sesizari
privind
depozitarea
deseurilor

Incalcari
obligatii
contractuale

Despagubiri

Numarul de sesizari scrise
privind nerespectarea de catre
operatorul depozitului
conform aobligatiilor din licente
si autorizatii

Numarul de incalcari ale
obligatiilor operatorului
depozitului conform rezultate
din analizele si controalele
efectuate de
Delegatar si organismelor abilitate

Numarul de utilizatori si
angajati care au primit
despagubiri datorate culpei
operatorului depozitului
conform sau daca s- au
imbolnavit din cauza
nerespectarii
conditiilor deprestarea
activitatilor de tratare a deseurilor

Nr.

Nr.

Nr.

-fi
Vak%
re

100

35

0

o

0

"V_- , /w?
'^r^venti^&-y,

^J^f^^^^^- '-^zZ^

Anual

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial



Nr.

3.3.4

3.3.5

l
'

Titlu

Valoarea despagubirilor

Neconformitati

Descriere

Valoarea despagubirilor

acordate utilizatoriJor de
operatorul depozitului
conform pentru situatiile de mai sus
raportata

la valoarea totala facturata aferenta
activitatii de tratare a deseurilor

Numarul de neconformita{i
constatate de autoritatile
administratiei publice locale si

ADI Prahova privind activitatea de
eliminare

a deseurilor

Unitate
de
masura

%

Nr.

^loa
'|̂ :>

fyf.

o

o

/ v
Frecyeiifa de

-mojj^ri^

m*^^^
Trimestrial

Trimestrial
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Partea 2 - Caietul de Sarcini

Capitolul I - Obiectul Caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste condiJiile de desiasurare a activitatii de administrare a

depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID Prahova, stabilind

nivelurile de calitate si condijiile tehnice necesare func^ionarii acestui serviciu in condi^ii de

eficien$a si siguran|a.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatje tehnica si de referinta

in vederea stabiMi condi|iilor specifice de desfesurare a activkatii de administrare a

depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID Prahova.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integranta din documenta|ia necesara desfasurarii urmatoarei

activka{i de salubrizare, conform Legii 101/2006 republicata:

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

municipale si a deseurilor similare (tit j),

si constituie ansambhal cerinJelor tehnice de baza.

Art. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini con{ine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile

referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performan{a, siguran|a in exploatare,

precum si sisteme de asigurare a caKta{ii, terminologia, condi{iile pentru certificarea

conformitapi cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificapile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activita^ilor, la
verificarea, inspec^ia si condi^iile de recep{ie a lucrarilor, precum si la afte condi{ii ce

deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea Serviciului de

salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protec$ia muncii

la prevenirea si stingerea incendiilor si la protec{ia mediului care trebuie respectate pe

parcursul prestarii activitatii de operare a depozitului (denumita in continuare

Activhate) si care sunt in vigoare.

Art. 5

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de

salubrizare (Anexa 1 la Caietul de sarcini).
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Capitolul II - Cerinfe organizatorice minimale

Art. 6

Operatorul Activitalii va asigura:

a) respectarea legisla^iei, normelor, prescrip$iilor si regulamentelor privind igiena muncii,

protec$ia muncii, gospodarirea apelor, protec|ia mediului, urmarirea comportarii fri timp a

construc|iilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, ffrtre{inerea si reparafia instala{iilor si utilajelor cu personal autorizat, in

func{ie de complexitatea instala{iei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performan$a si calitate stabili|i prin prezentul Caiet de Sarcini;

d) furnizarea catre Entitatea contractanta, respectiv A.N.R.S.C, a informa|iilor solicitate si

accesul la documentatjile si la actele individuale pe baza carora presteaza Activitatea, in

conditjile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a Activita(ii',

f) prestarea Activita|ii pentru intreg judetul, preluarea si tratarea tuturor categoriilor de deseuri

care fac obiectul contractului;

g) aplicarea de metode performan|e de management care sa conduca la reducerea costurilor de

operare;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu for{e proprii si cu ter^i;

k) realizarea unui sistem de eviden{a a sesizarilor si reclamapilor si de rezolvare operativa a

acestora;

1) eviden{a orelor de funcponare a utilajelor;

m) {inerea unei eviden|e a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situa|iei autoritatilor

competente, conform reglementarilor ih vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea Activitatil! asumat prin contractul de delegare;

o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de

interven^ie;

p) o dotare proprie cu instala{ii si echipamente specifice necesare pentru prestarea Activitalii
m condi{iile stabUite prin contract;

q) alte condi^ii specifice stabilite de Entitatea contractanta.

Art. 7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse in

Regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa 1 la Caietul de sarcini).

Indicatorii de performan$a si evaluare ai Activitafii care fac obiectul delegarii prevazuti in

prezentul Caiet de Sarcini.

CapitolulIII - Activitati

Art. 8 Serviciile minime care fac obiectul procedurii de delegare sunt operarea si ihtretinerea
depozitului dedeseuri, inclusiv ainstalatiilor sicladiriIor aferente.
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Sectiunea 1 - Operarea si administrarea depozitului de dqseuri

Art. 9

(1) Operatorul are obligatia de a desfasura activitatea de depozitare controlata a deseurilor
municipale, rn condhiile legii, in ariaadministrativ-teritoriala ajudetului Prahova.

(2) In acest scop, operatorul are obligatia de a opera depozitul conform din cadrul SMlD
Prahova cu capacitate proiectata de cca 2.566.5630 mc, volum depozit, avand capacitatea
disponibila de 367.616 mc, urmand a receptiona pe perioada delegarii o cantitate de cca.
134.000 t/an.

Art. 10

Depozitul de deseuri este construit pe terenul aflat fri orasul Boldesti Scaeni.

Art. 11

Principalele date tehnice ale depozitului de deseuri din cadrul SMID Prahova sunt cele
prezentate la punctul 1.3.4din prezentul Caietde sarcini.

Art. 12

Depozitul de deseuri va deservi populapa ihtregului jude| Prahova, la construirea acestuia
avandu-se tn vedere abordarea regionala a gestiunii deseurilor.

Art. 13

Cantitatea estimata de deseuri ce urmeaza a fi depozrtata este de cca. 367 tone/zi, pe o
perioada de 1 an.

Art. 14

Mijloacele auto si utilajele necesare efectuarii lucrarilor specifice exploatarii depozitului de
deseuri trebuie sa asigure functionarea serviciului la parametri optimi, iar in caz de
difunctionalitate, Operatorul este responsabil pentru continuarea activitatii.

Art. 15

1) Operatorul depozitului va constitui un fond pentru inchiderea $J urmarirea
postTnchidere a depozitului, care este de cca 12,82% din veniturile incasate, conform
fisei de fundamentare $i se va realiza conform prevederilor actelor normative in
vigoare.

2) De asemenea Operatorul va constitui garantia financiara de mediu, asa cum este
prevazuta in OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor.

Art. 16

Tipurile de deseuri care urmeaza a fi depozitate sunt urmatoarele:

1) deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural si urban

provenite din zonele 1, 2, 3, 4, 6 si 7;

2) refuzul rezuftat din cadrul statiiior de sortare (Boldesti Scaieni si Draganesti)

3) refuzul rezuftat din statiil de compostare (Bafta Doamnei);
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4) material biostabilizat rezultat de la statia TMB Ploiesti (CLO);
5) Alte deseuri care se regasesc pe lista de deseuri admise din Autoriza|ia i

EUminarea pe depozit a deseurile de orice alta natura si sursa se va face conform prevederilor
legale, in limita capacftatJi acestuia, si doar in urma consuftarii Entitatii Contractante si
obtinerii unui aviz favorabil, cu conditia ca aceste deseuri sa se regaseasca in Usta de deseuri
acceptate la depozrtare din Autorizatia integrata de mediu.

Materialul inertizat rezukat la tratarea biologica a deseurilor reziduale (CLO) va fi folosit ca
material de acoperire zibica a deseurilor depozitate.

Art. 17

Cerin{ele minime de operare pe depozitul conform de deseuri sunt:

- Eliminarea a maxim 30% din deseurile de constructii si demolari intrate

- Pentru a putea fi depozkat, materialul de acoperire rezuftat din sta{ia de tratare
mecano-biologica (deseu inertizat), trebuie sa atinga un grad de inertizare
corespunzator unei valori AT4 < 10 mg Oi/g si COD < 300 mg/l

Nu se depozita direct nicio cantitate de deseuri municipale, fara tratare prealabila in
statia de sortare sau statia de tratare mecano-biologica

Art. 18

Specificatiile tehnice legate de executarea activitatjlor, veriflcarea, inspectia $i condple de
kicru, aspectele privitoare la protecpa muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si la protec^ia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatii de administrare a depozitului,
sunt cele prevazute de legislatia ui domeniu.

Art. 19

(1) Operatorul depozitului trebuie sa aiba un sistem de eviden{a a gestionari fluxurilor de
deseuri din care sa rezuh:e:

a) Data intrarii deseurilor;
b) Cantrta|ile totale preluate, pe categorii de deseuri si provenien^a (operatorii de

colectare si transport, operatori autoriza{i);
c) Cantita^ile de deseuri care sunt valorificate, pe sortimente (daca este cazul);

Art. 20

Prestarea activita{ii ih cadrul depozitului se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si condi{iile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;

b) controlul calita^ii serviciului prestat;

c) respectarea instruc^iunilor/procedurilor interne de prestare a activita{ii;

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de ADI, in cond^iile legii;

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la cantita{ik de deseuri intrate;

f) prestarea activita|ii pe baza principiilor de eficienJa economica, avand ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
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g) asigurarea mijloacelor auto si utilajelor adecvate suplimentare pentru efectuarea fcrexarifor
Tn incinta depozitului; * -<..} ^j;

^ *^y-.
h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si Tn numar
suficient;

i) acceptarea Tn incinta depozitului a deseurilor care indeplinesc criteriile corespunzatoare de
acceptare;

j) prevenirea sau reducerea cat de muft posibil a efectelor negative asupra medyui si sanataJii
umane, generate de stocarea temporara a deseurilor pe toata durata de exploatare a
depozitului.

Art. 21

In cazul constatarii unor deficien{e in prestarea activitatJi, acestea vor fi considerate criterii de

neconformitate si vor avea ca rezuftat Avize de Rectificare din partea AC Tn conformitate cu

Condi{iik Contractului. Fiecare element al deficienJelor Serviciului, daca este identificat, va fi

numarat separat.

Art. 22

In cazul constatarii unor deficien{e serioase Tn prestarea activitatii vor avea ca rezultat Avize
de Rectificare Majora din partea AC Tn conformitate cu Cond^iile Contractului. Fiecare
element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numarat separat.

Partea 3 - Dispozitii finale

CapitolulI-Riscuri
Alocarea riscurilor asociate contractului este prezentata in tabelul urmator.
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Alocareariscurilor asociate contractului

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscuIui
Alocare

DeIegatar Delegat Comun
Managementul riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL PROIECTULUI (BOLDESTI-SCAENI)

l.
Restrictiiinduse de
folosinta terenurilor
tnvecinate

Pe durata delegariifolosinta
terenurilorinvecinate poate
suferi modificari care pot genera
un impact negativ asupra
proiectului

Entitatea contractanta se vaasigura ca
lucrarile de infrastructra siplanuri
urbanistice side amenajare a
teritoriului care vorfi promovate in
zona de interes nuvoraduce atingerii
bunei exploatari.

Asigurareacu
utilitati -epurarea
apeIor uzate -
exploatare
neconforma

Efluentii amplasamentului sanu
fie conformi cucerinteIe din
autorizatii. Exploatare
neconformadatorata operarii

DelegatuI va respecta reguIamentul de
exploatare si fiinctionare sisaasigurare
resursele financiare pentru cheltuielile
operationale.

Delegatultrebuie saasigure ungrad
minim de conformitate al efluentilordin
punct de vedere calitativ

Nu poate face obiectul unei ajustari a
tarifului orice investitie/cheltuiala
necesara respectarii conditiilor initiaIe
de calitate ale efluentilor.

Asigurareacu
utilitati -epurarea
apelor uzate -
modificarea
conditiilor de
calitate

Cerinte suplimentare privind
caIitatea efluentilor

Delegatultrebuie saasigure resurseIe
necesare pentrurezolvarearapida a
solicitarii entitatatii, avand dreptuI de a
solicitaEntitatii contractante o ajustare
a tarifului.

Asigurareacu
utilitati -energie

Putereafurnizata este
insuficienta operarii

La momentuI semnarii contractului de
delegare. Delegatul se vaasigurasi va
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Nr. Denumireariscului Descrierea riscuIui
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

-
!j

/r

electrica corespunzatoare a tuturor
instalatiilor,
e chipamne te lor/utilje Io r,
inclusiv a ceIorachizitionate
ulterior inceperii operarii

certificaprintr-un inscriscaputerea ^r
furnizata estesuficientaoperarii
corespunzatoare a tuturor instalatiilor.

In situatia in care, pe durata derularii
contractului, Delegatulconstatacaeste
necesarainstaIarea de putere
suplimentara, aceastase va realiza pe
contul sicheItuiaIa exclusivaa
DeIegatului, fara a putea solicita
ajustare de tarif.

in situatia in care furni/orul de energie
electrica nu poate indepIini obligatiile
din contractul de furnizare, DelegatuI
trebuie saasigure buna desfasurare a
activitatii pe contulsicheltuiala
proprie, fira a putea solicitaajustare de
tariE

Nu poate constituiin nicio situatie un
motiv de recuperare de cheltuieIi.

Fenomene meteo
5. extreme-inundarea

amplas ame nte lo r

In cazul unor ploi torentiale
poate avealoc inundarea
amplasamentelor,ducand la
sistarea activitatli. Aceasta
situatie nu este determinata si
nici favorizata de operarea
neconforma a instalatiilor

DelegatuItrebuie saintervina
asigurand toate categoriiIe de resurse
pentru rezolvareaoperativa a
problemei. Interventiapoate depasi
perimetrul strictal ampIasamentului,
daca situatia o cere.

Nu poate fi utilizata garantia constituita
inbazaOUG2/2021.
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Nr. Denumireariscului Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

6.

Contestarea
activitatii de catre
populatia rezidenta
din vecinatati

Dupa punereain exploatare a
instalatiiIor poate aparea sise
poate amplifica in timp
nemultumirea populatiei iata de
influentele activitatiIor
desfasurate asupra calitatii
vietii. Acestea pot ajunge la
situatii conflictuale si litigii

Delegatul trebuie sa respecte
impuse prin Autorizatia de mediu
privind reducerea/minimizarea
impactului activitatiIor desfasurate
asupra sanatatii populatiei.

In cazul in care se observaincalcari ale
acestormasuri,delegatultrebuie sa
asigure resurselenecesare efectuarii
studiilor siexpertizelornecesare,
precum siimplementareaniasurilor de
control/eliminare/minimizare a
efecteloracestorincalcari.

Orice masura de
control/eliminare/mininiizare a
fenonielorcontestate va fi iniplementata
doar cu acordul prealabil al Entitatii
contractante.

Entitatea contractantaare dreptul de
efectua periodic, dar cel mult o data7an
un audit de conformitate privind modul
de operare al instalatiiIor.

Securitatea
7. amplas ame nte lo r -

ftirt sivandalizare

Operareadepozitelorde deseuri
e s te asociata, in ge ne ral,
prezentei pe amplasamentsau in
vecinatate acolectorilor
informali. Oasemeneasituatie
este inacceptabila pe
ampIasamente sau in vecinatatea

Delegatul este in totalitate responsabil
de asigurarea pazei si integritatii
bunuriIor in Iimita amplasamentelor
predate in operare.

Delegatul nu poate fi indreptatit sa
ceara recuperareaconsturilor
suplimentarc si nu poate invocao
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului

lor.

Alocare

Delegatar Delegat Comun

< i.
Managementul riscului :y? .''̂

.o*V > ^>4f-
ajustare a tarifiilui. ^ ^ffj^

RISCURI ASOCIATE PUNERI1 IN EXECUTARE A CONTRACTULUI

8.

A

Intarzieri la
autorizarea
activitafii

Activitateade gestionare a
instalatiilor de deseuri implica
autorizari specifice

Particularita(ile
amplasamentului stabilit
determina un anumit calendar al
procedurii de autorizare.

In anumite situa{ii pot exista
intarzieri in autorizarea
activitafii siaparea costuri
s uplime ntare (impuse de
autoritatile competente), care nu
au fostluate in calcul la
realizarea ofertei

x

Analizand toate posibilele implicafii
legate de vecinata(i (folosinfe prezente
si viitoare), zone sensibile,
reglementarile Ianivel local, Delegatul a
analizat cuaten|ie aniplasamentele.

Eventualele costuri s uplime ntare vorfi
suportate in intregime de catre Delegat,
fara a fi necesarao ajustare de tarif.

RISCURIASOCIATE OPERARIIINSTALATIILOR DE GESTIONAREA DESEURILOR

Riscuri asociate operarti depozitului de deseuri

9.

Cantitatea de
deseuri depozitate
mai mica decat cea
planificata

Cantita(ile lunare cantarite la
intrarea in insta)afii sunt mai
mici decat estimarile pe baza
carora s-abazat oferta de
servicii si calculare a tarifului.

Scadcrea cantitafilor de deseuri
duce Tn niod direct la scaderea
cantita|ilor de materiale
valorificabile obtinute, respectiv

x

Delegatul are dreptulsasolicite
modificarea/ajustarea tarifiilui acestuia
cu respectarea prevederilor Ordinului
ANRSCnr. 109/2007.

Ajustare a tarifiilui se va realiza
obligatoriu in corelafie cuactualizarea
datelor privind generarea, colectarea
separata, tratarea si valorificarea
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

la scadereaveniturilor. deseurilor.

10.

Cantitatea de
deseuri depozitate
mai mare decatcea
planificata

Cantitatile lunare cantarite la
intrarea in instalatie suntmai
mari decatestimarile pe baza
carora s-a bazat oferta de
servicii si caIcuIareatariftilui.

a.) cantitatea de deseurieste mai
mare, dar se incadreaza in limita
capacitatii maxime de operare a
instalatiilor.

b.) cantitatea de deseuri
depaseste limitacapacitatii
maxime de operare a
instalatiilor.

Crestereacantitatiide deseuri
duce in mod directla cresterea
cantitatii de materiale
valorificabile obtinute,respectiv
la crestereavenituriIor

a.) Delegatul are dreptul sa solici
modificarea/ajustarea tarifiilui in sensul
majorarii acestuia, cu respectarea
prevederilor Ordinului ANRSC ni:
1()9/2007.

Ajustarea tariftilui se va realiza
obligatoriu in corela{ie cu actuaIizarea
datelor privinde generarea, colectarea
separata, tratarea si valorificarea
deseurilor.

b.) Entitatea contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fiindamentarea deciziei de extindere a
capacitatii instalatiilor. Daca decizia
este favorabila, investitia va fi suportata
de Delegatul, costurile urmand a fi
recuperate.

11.

Cuantumul fondului
pentru inchidere si
post-inchidere este
subevaluat

Fondul pentruinchidere sipost-
inchidere a fostsubevaluat. In
consecinta nu existasuficiente
resurse financiare necesare
lucrarilor de inchidere si
monitorizare post-inchidere

Cuantumul fonduIui va fi stabilit si
aprobat de Entitateacontractanta.

Delegatul are obligatia de a alimenta
trimestrial, conform legii, acest fond.

Se va fece o monitorizare permanenta a
cantitatilor procesate, iarimpreuna cu
Delegatul se va reanaliza valoarea
fondului.
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Nr.

12.

13.

14.

Denumirea risculiii

Fondul pentru
inchidere si post-
inchidere nu este
alimentat sigarantia
financiara de mediu
nu este constituita

Operare
neconforma a
instala{iilor de
tratare a deseurilor

Operarea
neconforma a
de pozitului de

Descrierea risculiii

Nu suntacumulate resursele
necesare lucrarilor de inchidere
si monitorizare post-inchidere

Delegatul nu opereaza conform
Manualului de operare si
intretinere existentsi conform
actelorde reglementare emise de
catre autorita(ile competente

Delegatul nu opereaza conform
Manualului de operare si
intretinere existentsi conform

Alocare

Delegatar Delegat

x

x

x

Comun
Managementul riscului

* 4 '"*/>"v *^_-- ' "" ""

Entitatea contractanta va venftffiT/Nictf]
trimestrial alimentarea contului des^aj|:;
de delegat, conform prevederilor
Ordonantei nr. 2/2021 privind
depozitarea deseurilor

In cazul in care, Delegatul nuisi
indeplineste aceste obligatii, Entitatea
contractanta va invoca clauzele
penalizatoare sau de reziliere din
contract.

Operarea neconforma este constatata
de actele de inspectie si control ale
autoritatilor competenteside auditurile
de evaluare a conformitatii efectuate de
Entitatea contractanta.

Nu vorf i luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de managementde mediu.

Re s po nsabilitate a s i s upo rtare a
costurilorconformarii activitatii revine
exclusivin sarcinaDeIegatului.

Nu suntindreptatite solicitaride
rambursare a cheltuielilor realizate in
vedereaconformarii si nici solicitari de
ajustare a tarifului pentru conformare.

Operarea neconforma este constatata
de actele de inspectie si control ale
autoritatilor competenteside auditurile

i?/m
s&t
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Nr.

15.

Denumirea riscului

deseuri

Neconformitati
privind calitatea
deseurilorla
intrarea in depozit

Descrierea riscului

actelorde reglementare emise de
catre autoritatile competente

Prin aplicarea procedurii de
inspectie adeseurilorce vorfi
depozitate, rezulta cantitati mari
de deseuri ce nuindeplinesc
cerintele de acceptare pe un
depozit de clasal>. Capacitatea
de stocare temporaraa zonelor
tampon suntdepasite sieste
necesara tratare a/e liminare a
acestor deseuri inalte instalatii

Alocare

Delegatar Delegat

x

Comun
Managementul riscului

de evaluare a conformitatii e fe 'c$tyntffsici
Entitatea contractanta. ^'^-

Nu vorfi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de manage me nt de mediu.

Re s po nsabilitate a s i s upo rtare a
costurilorconformarii activitatii revine
exclusiv in sarcina Delegatul.

Nu suntindreptatite solicitaride
rambursare a cheltuielilor realizate in
vedereaconformarii si nici solicitari de
ajustare a tariftilui pentru conformare.

Delegatul sevaasigurade buna
functionare a sistemuluide colectare
separata a deseurilorpericuloase din
deseurile menajere.

Delegatul vatrebuisaelaboreze o
procedura operationala pentru
rezolvarea unei astfel de situatii.

R iscuri generule

16.
Finantator incapabil

Delegatul nu mai are
posibilitatea sa plateasca forta
de munca sauefectuarea
serviciului necesitao finantare
mai mare decatceaestimatade

x

Delegatarul va analiza corect resursele
financiare preze ntate in ofe rta de pusa
de delegat.
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

DeIegatar DeIegat Comun
Managementul riscului jS

/l
--' /Ovy/

S
catre Delegatar.

Nerealizareaserviciului public
de managemental deseurilor
poate duce la afectarea
integritatii factorilor de mediusi
chiar a sanatatii populatiei.

Grad redus de
recuperare a

17. contravalorii
serviciilorde
salubrizare

Acestaspectpoateconduce la
dificultati financiare, operare
neconforma si imposibilitatea
derularii programuIui de
intretinere,mlocuire si
dezvoltare a activelor

Delegatarul nu poate fi facut
re s po ns abil pe ntru ace as ta s ituatie,
deoarece existao relatie contractuala
directa intre delegatsi concesionarii de
coIectare,transportsitratare a
deseuriIorcare achita facturile.

Delegatul este depIin responsabiI de
gradul de colectare si trebuie sa asigure
fondul de rulment necesaracoperirii
tuturor costurilorde operare,astfel
incat gradul de colectare sa nu
reprezinte un risc

Contaminarea
soIuluisia apelor
subterane ca

18. urmare a
activitatilor
desfisurate pe
amplasament

SoIul si mediul geologic (inclusiv
apa subterana) suntafectate ca
urmare aoperarii instalatiilor
(in relatie directa cuaceste
activitati).

Parametrii de calitate
monitorizati inregistreaza
modificari tn timp.

In aceastasituatie autoritatile
competente pentru protectia

Conditiile initiale de calitate a mediului
suntcele specificate inRaportuI de
amplasament, parte a documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei integrate
de protectiamediului.
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Nr. DenumireariscuIui Descrierea risculiii
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscuIui

mediului pot penaliza si chiar
dispune incetareaactivitatii pe
amplasament

19.

Cerin{e
suplimentare
privind sistemulde
taxe siimpozite

Pe parcursul derularii
contractului de operare actele de
reglementare suportamodificari
sisuntintroduse noitaxe
aplicabile

Orice taxa/impunere financiara nou
aparuta pe parcursul derularii
contractului care se aplica,Delegatulsi
care nu aexistatlamomentuldepunerii
Ofertei, Delegatulesteindrepta(itla
recuperareacosturilorsieventuala
ajustare a tarifiiliii.

RationamentuI de mai sus se aplica
exclusivsituatiilorde operare conforma
a serviciului. Orice situa{ie de practica
neconforma este in sarcina Delegatului.

20.

Cerin(e tehnice
suplimentare
privind
reglementarile de
mediu

Pe parcursul derularii
contractului de operare actele de
reglementare suportamodificari
sisuntintroduse noicerin{e
tehnice aplicabile

Orice cerinfatehnica nou aparuta pe
parcursul derularii contractului care se
aplica Delegatuluisi care nu a existat la
momentul depunerii Ofertei, genereaza
costuri suplimentare in activitatea
Delegatului.

Acestaesteindrepta(itla recuperarea
costurilor(daca este cazul) si la
ajustarea tarinilui, daca aceste cerin^e
nu sunt acoperite prin programul de
investi{iiimpus de Entitatea
contractanta si propus de Delegattn
oferta satehnica. Ra(ionamentuI de mai
sus se aplicaexclusiv situa(iilor de
operare conforma a serviciului. Orice
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

'i/.

l
situa{ie de practica neconforma%s^fiicV
sarcinaDelegatului. *'-

21. FalimentuI
Delegatului

Constatarea falimentului
Delegatului. ServiciuI nu mai
poate fi prestat

Documenta{ia de atribuire va fi
intocmita de asanatura incat DelegatuI
identificat safie solvabil.

In cazuI in care DeIegatul devine
insolvabil, Contractul se va rezilia, iar
Entitatea contractanta va organiza o
noua licitafie.

Pana la identificarea unui nou Delegat
se vaasigura permanen^a si
durabilitatea serviciuluiprin forma de
gestiune directa.

22.

Instalatiile de
tratare a deseurilor
nu corespundin
totalitate scopului

Solutia tehnicaimpIementata nu
este adecvata in totalitate
tipurilor de deseuricare
urmeaza a fi tratate sicerintelor
de tratare.

Performantele tehnice ale
instatetiHor tesa de derit, facand
dificila operareaconforma

Delegatul va notifica Entitatea
contractanta cu privire laaccasta
situatie in faza de ofertare.

Entitatea contractanta trebuie sa
avizeze toate solutiile tehnice
modificatoare propuse de Delegat.

In situatia existentei notificarii din fcza
de ofertare,cheltuielile de investitiivor
fi suportate de Delegat, putand a fi
recuperate prin ajustarea tarifiilui.

DelegatuI isi asuma riscul nesesizarii in
faza de ofertare aeventuaIelor
neconformitati intre instalatiile de
tratare a deseurilorsi scopulacestora,

40



Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
AIocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

suportand in totaIitate
generate de eventualeIe modificari ' r; L

necesare.

In cazul in care modificarea instalatiilor
duce la crestereacosturilorde operare,
Delegatulpoate solicitaajustarea
tariftilui.

Modificarea
cerintelorIegaIe

23. existente la
momentul semnarii
Contractului

Modificari legislative(nationale,
locale sau la nivel de bazin
hidrografic), inclusivaparitia
standardelor de mediu mai
restrictive.

Aceste modificari potduce la
necesitatea unor investitii
suplimentare fata de estimarile
initiale

CosturiIe de investitiisuplimentare
necesare vorfisuportate de catre
Delegat, putand fi recuperate de la
Entitateacontractanta prin ajustarea
tarifiilui sau vorf i amortizate pe o
durata mai lunga a contractului de
delegare.

CosturiIe operationale suplimentare pot
constitui un motiv de solicitare de
ajustare a tarifiilui.

Conditii
24. nefavorabile de

vreme

In cazul conditiilor ncfavorabile
de vreme se va opri descarcarea
vehiculelorpentruase limitala
maxim poIuarea atmosferei.
Oprirea activitatii va duce la
diminuarea veniturilorzilnice,
va reduce productivitatea
generalaa perioadei, prilejuind
costurisuplimentare pentru
plata angajatilor (schimburi
prelungite sau ture de noapte la
ince tare a conditiilo r

Eliminarea este posibilanumai prin
recuperareaperioadeide lucru,
organizarea de schimburi de noapte sau
sehimburi prelungite.

Delegatul raspunde in totaIitate de
gestionareaacestorriscuri.
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

nefavorabiIe)

25. Forta majora

Forfa majora, astfelcum este
definita prin lege,impiedica
realizarea contractului.

Pie rde re a s au avarie re a
activelorproiectuluisi
pie rde re a/diminuare a
posibilitatii de ob{inere a
veniturilor preconizate

Bunurile mobile siimobiIe vorf i
asigurate in baza viitorului contract.

Fondurile acumulate de Delegatpentru
dezvoltare si retehnologizare vorfi
utilizate pentru a asigura continuitatea
operarii.

Entitatea contractanta va sprijini
De le gatul in vede rea as igurarii ope rarii

26. Profitabilitatea
contractului

Balan(a de venituri - cheltuieli
difera semnificativ fafa de
previziuni, ducand la
supraprofit in favoarea
Delegatului

De le gatul tre buie s a includa mecanis me
de repartizare echitabila a profiturilor
ob{inute peste limitaluata in calcul Ia
stabilirea proiecfiilorfinanciare sila
ajustarea tarifului

27. Schimbari
legislative/de politica

Schimbare legislativasi/saua
politicii Delegatarului, care nu
poate fi anticipata lasemnarea
contractului si care este generala
in aplicarea sa(nu estespeeifica
proiectului), ceea ce conduce la
costuri operationale
suplimentare din partea
Delegatului

O crestere semnificativa a costurilor
operationale poate duce la necesitatea
efectuarii de cheltuieli suplimentare
pentru a putea raspunde acestor
schimbari

De le gatul e ste indre pta{it la
recuperareacheltuielilor(daca este
cazul) prin ajustarea tarifului.
Rafionamentul de mai sus se aplica
exclusiv situatiilorde operare conforma
a serviciului. Orice situatie de practica
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului
Alocare

Delegatar Delegat Comun
Managementul riscului

neconforma este in sarcina DeIegatuiui.

/Os

Schimbarea
cerintelor

28. Delegatarului

luiin afara limitelor
agreate prin
contract

Delegatarul schimba cerintele
dupa semnareacontractuIui

Schimbarea cerintelorpe parcursul
desfasurarii serviciuIui poate interveni
numai in cazul in care au loc
modificari legislative si poate conduce
lacrestereacosturilorde operare.
Aceste modificari constituie un risc
asuniat de Delegatar.

29. Aspecte privind
protectia mediului

Delegatulnu respectacerintele
privind protectiamediului
referitoare la depozitare, ceeace
poate duce la deprecierea
tactorilor de mediuin zona

Delegatulvalua toate masurile de
corectare aefectelornegative simasuri
de prevenire prinrespectareasau
imbunatatirea procedurilor de lucru.

Costurile suplimentare pentrua institui
masurile de corectare afactorilor de
mediu/aducereala stareainitiala vor fi
suportate de catre Delegatdinsurse
proprii.

30. Capacitatea de
management

Delegatul nu isi poate inde plinl
obIigatiile conform contractului

Delegatul este responsabil in totalitate
cu indeplinirea clauzelor contractuaIe
privind conditiiIe de operare, in cazul in
care acesteacorespund prevederilor
documenta|ieide atribuire.

In situatia in care serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt iurnizate,
Entitatea contractanta va invoca
clauzele penalizatoare saude reziliere
din contract.

43



Nr.

31.

32.

Denumirea riscului

Intretinere si
re paratii

Risc de asigurare

Descrierea riscului

Infrastructura disponibila
necesitalucrari de intretinere si
re paratii curente sau generate de
uzura fizica cu consecinte
asupra cresterii peste anticipari
a costurilorde intretinere si
re paratii

Riscurile asigurabile potdeveni
neasigurabile pe durata delegarii
sau pot aparea cresteri
substantiale ale ratelorla care se
calculeaza primele de asigurare

Alocare

Delegatar Delegat

x

x

Comun
Managementul riscului

Venitul delegatului poate scade<t^ilyiQS
valoarea estimata, ceeace poate avea"""^'
efecte negative asupra calitatii
s e rviciilo r pre s tate .

Delegatul poate asigura resurse de
rezervapentru acoperireaeventualelor
interventiisau poate gestiona riscul
prin contracte de service externalizate,
cu firme corespunzator calificate

Crestereacosturilorpoate duce laefecte
negative asupraoperarii instalatiilor.

Delegatul va asigura resurse de rezerva
pentru acoperireaeventualelorcosturi
s uplime ntare de asigurare.

|7.

IS
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CapitolulII-Informatiiprivmdoferta tehnica

1. Clauze generale

Propunerea tehnica trebuie sa con{ina descrierea tuturor activita^ilor care vor fi realizate cu

respectarea cerin^elor din prezenta documenta^ie.

Entitatea contractanta atrage aten^ia ofertantului asupra necesitapi corelarii tututor activita|ilor

$i aspectelor prezentate in oferta tehnica cu modelul financiar existent. Toate activita|ile si

aspectele tehnice sunt cuprinse in modelul financiar, respectiv in fisa de fundamentare a

tarifului existenta.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari ale aspectelor prezentate in
Ofertele tehnica si financiara, Ofertantul fiind obligat sa raspunda in condi{iile si termenele

comunicate.

Tarifele pot fi supuse ajustarii/ modificarii doar cu aprobarea Entkatii Contractante m

conformitate cu prevederile legale in vigoare, si fara a se aduce prejudicii mecanismului

financiar si planului tarifar al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Tn jude^ul
Prahova.

2. Continutuloferteitehnice

Ofertan|ii vor structura informa{iile prezentate ta Oferta tehnica, cu con^inutulminim precizat

ih modelul urmator.

A. Managemcntul si organizarca activitatii

Oferta va trebui sa prezinte Manualul de Operare si Angajament disponibUitate preluare

deseuri.

B. Autorizatii/certificari

B.1. Autoriza{ii

Sistemul de operare al depozitului este cuprins in Autoriza{ia de mediu (proceduriIe de sistem,
procedurile opera{ionale si instruc^iunile de lucru).

Se va prezenta Autorizatia de Mediu a carei valabilitate sa acopere intreaga perioada de
derulare a Contractului.

B.2 Licen(e

Oferta tehnica trebuie sa prezinte calendarul previzionat, conform legii, privind ob{inerea
licen^ei/licen{elor de la Autoritatea Na{ionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
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siS
de Utilita$i Publice pentru activha|ile desfasurate pe amplasamentul desemnat,|care necesrta ,/"
licenpere. , iV^O^ '''*

C. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametrii de monitorizare
propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utifeate (inclusiv
indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

CerinJele minimale obligatorii sunt reprezentate de:

a) Depozitul de deseuri

cantitatea de deseuri depozitata (zihic, lunar, anual)

cantitatea de deseuri depozitata furnizata de ter|i - atyi operatori economici diferi|i
de operatorii de colectare - (lunar, anual)

volumul ocupat de masa de deseuri si geometria acesteia (anual)

cantitate de deseuri respinse la recepjie (zilnic, lunar, anual)

volumul de levigat generat (zibiic)

volumul de reziduu generat - namol (zUnic) din sta^ia de epurare

vohimul de gaz de depozit colectat (lunar, dupa Tnceperea functi0narii instalatiei
de gaz)

date de monitorizare privind stabilhatea amplasamentului (anual)

D. Situatii de risc si masuri de interventie

Sec|iunea ^wcwr/ a Caietului de sarcini prezinta matricea riscurilor asociate activita{itor ce
urmeaza a fi desfa$urate de catre Ofertant. Depunerea unei oferte semnifica faptul ca
Ofertantul ^i asuma riscurile, a$a cum sunt ele repartizate.

Neasumarea tuturor riscurilor prezenate in Secpunea ^iscttr/ a Caietului de sarcini duce la
declarea Ofertei ca fiind neconforma.

E. Auditul de conformitate

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind
conformitatea activitatilor desfasurate pe amplasament ih raport cu toate cerin$ele legale
aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru mdepUnirea condi{iilor in vederea
realizarii auditului de conformitate (exprimata tn numar de zile calendaristice de la Data
semnarii contractului).

F. Alte prevederi

Delegatul devine responsabil cu privire la calitatea factorilor de mediu (raportata la valorile de
referin{a). Orice alterare a calitatii factorilor de mediu va fi in responsabilitatea Delegatului.
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Anexa 2

1. Principalele date tehnice ale depozitului de deseuri

Nr. crt.

1

2

3

4

5

6

7

Specificatii

Suprafata depozitului
Numarul de celule pentru depozitarea
deseurilor

Capacitatea de depozkare

statii epurare levigat

Cantitatea dedeseuri eliminate (feb2021)

Sistem de colectare si evacuare a gazelor
de depozit

Cai de acces

U/M

ha

buc

me

buc.

me

buc.

buc.

Valoare

13,90

6

2.566.530

2

2.198.913,7

1

1

2. Necesarul minim de mijloace auto si utilaje specifice la
depozitul de deseuri

Nr.
crt.

1

2

3

Specificatii

Buldozer

Compactor

Incarcator frontal

U/M

buc

buc

buc

Cantitate

2

1

1
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ASOCDVT^ DE DEZVOLTARE INTERCOMUNFTARA DE UTILCTATI PUBLIC? *

PENTRU SERVICIUL DE SALUBREARE PARTENERmT
MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA, cu sediul Tn Ploiesti strada
nr. 2-4 Palatul Administrativ, camerele 610 si 611 judetul Prahova, inregistrata Re'c
asociat;iilorsifundatiilorde pelanga Judecatoria Ploiesti cu numarul 38/15.10.2009 cod
de inregistrarefiscala 26119626, cont R092BTRLRONCRT0258910401 deschis la Banca
Transilvania Ploiesti, reprezentata de Iulian Dumitrescu, avand func^ia de presedinte ADI
Tn nunnele unitatilor administrativ-teritoriale membre (judetul Prahova, Orasul Azuga,
Orasul Busteni, Orasul Sinaia; Comuna Alunis, Comuna Aricesti Rahtivani, Orasul Baicoi,
Comuna Barcanesti, Comuna Berceni, Comuna Bertea, Orasul Boldesti-Scaieni, Comuna
Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov, Comuna CocorastiiColt, Comuna Cocorastii Mislii,
Comuna Cosminele, Comuna Dumbravesti, Comuna Filipestii de Padure, Comuna
Filipestii de Targ, Comuna Floresti, Comuna Gorgota, Comuna Lipanesti, Comuna
Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari, Comuna Paulesti, Municipiul Ploiesti, Orasul
Plopeni, Comuna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari, Comuna Scorteni, Comuna
Sirna, Orasul Slanic, Comuna Stefesti, ComunaTinosu, Comuna Tirgsoru Vechi, Comuna
Varbilau, Comuna Vilcanesti, Comuna Balta Doamnei, Comuna Boldesti Gradistea,
Comuna Ciorani, Comuna Dumbrava, Comuna Draganesti, Comuna Fulga, Comuna
Gherghita, Comuna Rafov, Comuna Salciile, Comuna Albesti Paleologu, Comuna Baba
Ana, Comuna Calugareni, Comuna Ceptura, Comuna Colceag, Comuna Fantanele,
Comuna Gornet Cricov, Comuna Gura Vadului, Comuna Iordacheanu, Comuna Jugureni,
Comuna Lapos, Comuna Plopu, Comuna Singeru, Comuna Tataru, Comuna Tomsani,
Orasul Urlati, Comuna VadulSapat, ComunaValea Calugareasca, Comuna Apostolache,
Comuna Aricestii Zeletin, Comuna Baltesti, Comuna Batrani, Comuna Carbunesti,
Comuna Cerasu, Comuna Chiojdeanca, Comuna Drajna, Comuna Gura Vitioarei, Comuna
Gomet, Comuna Izvoarele, Comuna Magurele, Comuna Maneciu, Comuna Pacureti,
Comuna Podenii Mari, Comuna Posesti, Comuna Predeal-Sarari, Comuna Salcia, Comuna
Soimari, Comuna Starchiojd, Comuna Surani, Comuna Teisani, Orasul Valenii de Munte;
Comuna Valea Doftanei; Comuna Adunati, Comuna Banesti, Orasul Breaza, Comuna
Brebu, Municipiul Campina, Orasul Comarnic, Comuna Cornu, Comuna Poiana Campina,
Comuna Provita de Jos, Comuna Provita de Sus, Comuna Secaria, Comuna Sotrile,
Comuna Talea, Comuna Telega) Tn calitate de delegatar, denumita Tn cele ce urmeaza
,,Delegatar",

Societatea [,.. ], cu sediul Tn [...] strada [...], nr. [...], judetul [...], Tnmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa tribunalul [...] cu numarul [...], cod unic deTnregistrare
[...], cont [...] deschis la [..,], reprezentata de [...], avand functia de director general, Tn
calitate de delegat, denumita Tn cele ce urmeaza ,,Delegat", pe de afta parte,

Denurrite Tn continuare Tmpreuna ,,Partile" si separat ,,Partea",

AVANDIN VEDERE CA:

i) unitatile administrativ teritoriale din judetul Prahova sunt membre ale
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UNFTATI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL PENTRU
MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA (cu exceptia UAT Mizil)

ii) scopul si obiectivele Asociatiei prevazute la art . 4 din Statutul Asociatiei alin.
(2) "Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va
realiza in baza unuia/mai multor contractede delegare a gestiunii denumit(e)
in continuare ,,Contracte(e) de Delegare" atribuit(e) operatorilor conform
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prevederilorLegii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterrioare si ale*
legilor speciale aplicabile, legea 98/2016 privind achizitiiile publice, cji|
modificarile si completarile ulterioare, precumsi cu prevederile contractului
asociere"

iii) Statutul Asociatiei prevede caAsociatia sa incheie Contractelei
operatorii,agestiuniiactivitatilordecolectare a deseurilor, transpdrt'pafis"la
statiiledetransfer,operareastatiilorde transfer, transportui de la statiile de
transferla depozitul final, precum si operarea depozituluifinal, in numele
si pe seama unitatilor administrativ tehtoriale membre implicate si care vor
avea impreuna calitateadedelegatar, astfelcumesteprevazut de art. 30 din
Legea nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare"

Partileau convenitincheierea prezentuluiContract de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitului de deseuri municipale
conform termenilor si condplor stipulate in cele ce urmeaza:

CAPFTOLUL I. DEFINrjn

Art.l. - (1) Termenii si expresiile mentionate mai jos, cu excep^ia situa$iei in care
contextul reclama altfel, vor avea urmatoarele Tntelesuri:

"An Contractual" inseamna o perioada de timp incepand la Data
inceperii Contractului si terminandu-se la aceea$i data
a anilor urmatori, pana la data tncetarii duratei
prezentului Contract;

inseamna o anexa sau anexe la prezentul Contract

inseamna judetul Prahova, respectiv toate unitatile
administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara (ADI)

inseamna ASOCUVT^ DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE UTILrTATI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE
PARTENERttTUL PENTRU MANAGEMENTUL
DESEURILOR PRAHOVA

inseamna oriceinstan^ajudecatoreascacompetenta si
orice autoritate locala, na^ionala sau organizatie
interna^ionala, inspectorat, ministru, minister,
persoana oficiala sau funct;ionar public din cadrul
Guvernului Romaniei, institut;ie publica, inclusiv, dar
nelimitandu-se la, Autoritatea de Reglementare;

,,AutoritateadeReglementare"inseamna Autoritatea Na^ionala de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
(ANRSC) sau orice alta institu^ie similara care poate fi
autorizatasiimputernicita conform Legii in vigoare la
un moment dat sa monitorizeze si sa reglementeze
regimul tarifelor si/sau al Serviciului;

"Anexa" sau "Anexe"

,,Aria Delegarii"

,,Asociatia" sau ,,ADI"

,,Autoritatea Competenta"



"Bunuri de Proiect'

'Bunuri Proprii'

'Contract'

"Contractul de concesiune'

Tnseamna bunurile ce vor rezulta din investitiile
solicitate Delegatului pe baza de Acte Aditionale la,
prezentul Contract > ->

'

"Contracte de depozitare"

"Data Intrarii in Vigoare"

"Delegat"

"Delegatar"

Tnseamna acele bunuri care
care raman Tn proprietatea sa dupa Data frketffii
Contractului;

Tnseamna prezentulContract cu toate Anexele sale,
asa acestea pot fi modificate la un moment dat cu
acordul Partilor prin acte adi^ionale;

Tnseamna Contractul de concesiune nr. 7458 /
02.11.2006 Tn baza caruia orasul Boldesti Scaeni a
concesionat Delegatului doua terenuri Tn suprafata
totala de 7,4933 ha proprietate privata a orasului Tn
vederea extinderii Depozitului cu 3 celule noi

Tnseamna acelecontracteTncheiate de catre Delegat
cu Operatorii de Salubrizare din judetul Prahova, Tn
temeiul carora acestia din urma depoziteaza
Deseurile, iar Delegatul primeste aceste Deseuri spre
Depozitare Tn Depozit

Tnseamna Data Semnarii Contractului

Tnseamna societatea [...], careia i-a fost atribuit
prezentul Contract;

Tnseamna ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE UTILrTATI PUBLICE PENTRU
SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL
PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA
(judetulPrahova, Orasul Azuga, Orasul Busteni, Orasul
Sinaia; Comuna Alunis, Comuna Aricesti Rahtivani,
Orasul Baicoi, Comuna Barcanesti, Comuna Berceni,
Comuna Bertea, Orasul Boldesti-Scaieni, Comuna
Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov, Comuna
Cocorastii Colt, Comuna Cocorastii Mislii, Comuna
Cosminele, Comuna Dumbravesti, Comuna Filipestii
de Padure, Comuna Filipestii de Targ, Comuna
Floresti, Comuna Gorgota, Comuna Lipanesti,
Comuna Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari,
Comuna Paulesti, Municipiul Ploiesti, Orasul Plopeni,
Comuna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari,
Comuna Scorteni, Comuna Sirna, Orasul Slanic,
Comuna Stefesti, Comuna Tinosu, Comuna Tirgsoru
Vechi, ComunaVarbilau, Comuna Vilcanesti, Comuna
Balta Doamnei, Comuna Boldesti Gradistea, Comuna
Ciorani, Comuna Dumbrava, Comuna Draganesti,
Comuna Fulga, Comuna Gherghita, Comuna Rafov,
Comuna Salciile, Comuna Albesti Paleologu, Comuna



,,Depozit"

"De5eu(uri)"

"Documentul de pozitie'

"Indicatori de Performan^a"

'Operatorde Salubrizare"

Baba Ana, Comuna Calugareni, Comuna Ceptura,
Connuna Colceag, Comuna Fantanele,Comuna Gorn&t
Cricov, Comuna Gura Vadului, Comuna Iordacheara,
Comuna Jugureni, Comuna Lapos,;|cornuna
Comuna Singeru, Comuna Tataru,
Orasul Urlati, Comuna Vadul Sapat;
Calugareasca, Comuna Apostolache, Comuna Aricestii
Zeletin, Comuna Baltesti, Comuna Batrani, Comuna
Carbunesti, Comuna Cerasu, Comuna Chiojdeanca,
Comuna Drajna, Comuna Gura Vitioarei, Comuna
Gornet, Comuna Izvoarele, Comuna Magurele,
Comuna Maneciu,Comuna Pacureti,Comuna Podenii
Mari, Comuna Posesti, Comuna Predeal-Sarari,
Comuna Salcia, Comuna Soimari, Comuna Starchiojd,
Comuna Surani, Comuna Teisani, Orasul Valenii de
Munte; Comuna Valea Doftanei; Comuna Adunati,
Comuna Banesti, Orasul Breaza, Comuna Brebu,
Municipiul Campina, Orasul Comarnic, Comuna Cornu,
Comuna Poiana Campina, Comuna Provita de Jos,
Comuna Provita de Sus, Comuna Secaria, Comuna
Sotrile, Comuna Talea, Comuna Telega);

Tnseamna un amplasament pentru eliminarea finala a
deseurilor prin depozitare

Tnseamna deseuri municipale si asimilsbile din
comert, industrie, institutii, inclusivfractiunicolectate
separat, astfel cum sunt definite de legislatia Tn
vigoare, rspectiv potrivit HG 856/2002;

Tnseamna acordul Tncheiat de catre toate unitatile
administrativ - teritoriale membre ale ADI, Tn cadrul
ADI, care stabileste modul tn careva fi implementat
Proiectul SMID, precum si rolul ADlTn acest proces,
inclusiv Tn ceea ce priveste operarea Depozitului;

Tnseamna cerin$ele si standardele Tn legatura cu
Serviciul care trebuie sa fie satisfacut de catre
Delegat, astfel cumsunt prevazute Tn Regulament;

Tnseamna orice operator care presteaza activita$i
componentealeserviciuluide salubrizare (Tn special
colectare, transport, tratare, neutralizare, sortare,
etc) Tn judetul Prahova Tn baza unor contracte de
delegare a gestiunii acestor activitati atribuite de
unita^ile administrativ-teritoriale din judetul Prahova,
de catre Judet sau de catre ADI, dupa caz, si care
voraveaobligatiade a depozita Deseurile rezultate
doar la depozit;

'Parti' Tnseamna Delegatarul si Delegatul;



"Procedura de monitorizare" inseamna procedura ce va fi elaborata de ADI, yS
convenitacuDelegatulsianexata Cdntra^ptului ce va/^' - / - ^- " ̂  -* ^- / *^
detalia modul de monitorizare de
Tndeplinirii de Delegat a obligatiilor
Serviciului, inclusiv a Indicatorilor de Performanta
prevazuti Tn Regulament;

"Regulament" inseamna regulamentul serviciului de salubrizare Tn
judetul Prahova aprobat;

"Serviciul" inseamna activitateadeadministrarea depozitului de
deseuri municipale Boldesti-Scaeni tn cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor tn
Judetul Prahova

,,Zi" inseamna orice zi calendaristica, atunci cand nu se
face referire expresa la ,,Zi Lucratoare"

(2) In cuprinsul prezentului Contract si/sau in Anexele sale, termenii folositi cu
majuscule f$i vor pastra, indiferent de locul in care sunt folosi^i in cuprinsul acestora,
in$elesul dat in defini^ia aferenta.

(3) impartirea pe capitole si articole este introdusa numai pentru a usura sistematizarea
si nu va afecta interpretarea prezentului Contract si nu va servi interpretarii inten^iilor
Partilor.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va insemna, daca nu este altfel
specificat, o referire la articolele prezentului Contract.

(5) La redactarea,semnareasiexecutareaContractului,clauzelecontractualesi intentiile
Partilorvorfi interpretate pe baza prezumtiei de buna credinta.

(6) Referirile la "Parti"desemneaza partile prezentului Contract, iar referirile la "Parte"
desemneaza una dintre partile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizarJ si nedefini^i in prezentul Contract si care sunt definit;i de actele
normative aplicabile voravea in$elesul prevazutin defini^ia corespunzatoare din Lege.

CAPiroLUL n

Obiectul Contractului

Art. 2. - Obiectulcontractuluide delegare a gestiunii consta in delegarea de Delegatar
catreDelegataactivitap de administrare a Depozitului de deseuri municipale Boldesti-
ScaeniincadrulSMID Prahova,cevadeservitoate unitat;ile administrativ-teritoriale din
jude^ul Prahova membre ale ADI.

Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt:
a) imbunata^irea condplorde via^a ale utilizatorilorprin promovarea calitatii $i eficien^ei
Serviciului;
b) dezvoltarea durabila a Serviciului;
c) protectia mediului inconjurator,
d) realizarea unei infrastructuri moderne,
e) ment;inerea in stare de func^ionare si imbunata^irea Depozitului,
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f) imbunata^irea Serviciului.

CAPD-OLUL I I I ' - - '

Dispozit;ii generale

Art. 4. - Din prezentul Contract fac parte integranta urmatoarele documente:
a) Caietul de sarcini, Regutannentul de salubrizare
b) Oferta tehnica
c) AngajamentpentruobtinerealicenteiANRSCin termen de 60 zile de la semnarea

contractului de delegare

CAPITOLUL W

Durata Contractului

Art. 5. -Durata prezentului Contract este de 2 ani.

CAPITOLUL V

Drepturile par$ilor

Art. 6. - Delegatul are urmatoarele drepturi:

1. sa incaseze contravaloarea Serviciului, corespunzator tarifului aprobat in
Adunarea Generala a Asociatilor, determinattn conformitatecu prevederile legale
in vigoare;

2. safundamentezesisasoliciteajustarea tarifului ln raport cu evolu^ia generala a
pre$urilorsitarifelordin economiesiin conformitate cu politica tarifara aprobata
de ADI si in conformitate cu prevederile legale aplicabile politicilor tarifare de
mediu;

3. sa fundamenteze si sa solicite modificarea tarifului aprobat Tn situa^iile de
schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

4. sa aiba exclusivitatea prestarii Serviciului pentru to^i utilizatorii din Aria Delegarii
de pe raza jude^ului Prahova, respectiv to^i Operatorii de Salubrizare, pentru
Deseurile rezultate care sunt produse In Aria Delegarii.

5. sa aplice la facturare tarifele aprobate de ADI;
6. sa solicite recuperarea debitelorIn instan^a;
7. alte drepturi prevazute de prezentul Contract sau de legisla^ia in vigoare.

Art. 7. - Delegataru! are urmatoarele drepturi:

Delegatarul are urmatoare drepturi principale:

1. sa stabileasca programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii
tehnico-edilitare aferente Serviciului daca este cazul;

2. sa inspecteze gradul de realizare a investplor, daca este cazul
3. sa monitorizeze modul in care este satisfacut interesul public prin furnizarea

Serviciului de catre Delegat
4. sa monitorizeze indeplinirea obliga^iilor contractuale asumate de Delegat,
5. sa aplice penalita^ile stabilite prin Regulament tn caz de executare cu fntarziere sau

neexecutareaobligaplorcontractuale de catre Delegat, atunci cand nu se impune
rezilierea Contractului;

6. sa modifice unilateral partea reglementara a Contractului (Regulamentul) pentru
motive ce ^in de interesul na^ional sau local, situa^ie Tn care Delegatul va fi compensat
in cazdeafectare a echilibrului contractual ca urmare a acestor modificari; aceste



modificari pot fi numai in limitele stabilite de lege si cu acordul Delegatului pentru j^
acele activitati care il privesc. i

7. sa aprobe structura si ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea
conform prevederilor legale Tn vigoare,

8. sa rezilieze Contractul daca Delegatul nu Tsi respecta obligatiile asumate priri
9. alte drepturi prevazute de prezentul Contract sau de legislatia in vigoare.
10. Plata nu se va realiza de catre UAT-urile beneficiare in cazul in care operatorii de

salubrizare din SMID nu efectueaza plati catre Delegat.

CAPITOLUL VI

Obliga(iile par(ilor

Art. 8. - Delegatul are urmatoarele obligatii:

1. sa asigure prestarea Serviciului conform prevederilor legale contractuale si cu
respectarea Regulamentului, a prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice Tn
vigoare;

2. sa plateasca despagubiri persoanelorfizice sau juridice pentru prejudiciile provocate
din culpa, inclusiv pentru restric^iile impuse deJinatorilor de terenuri aflate Tn
perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

3. sa plateasca despagubiri pentru Tntreruperea nejustificata a prestarii Serviciului;
4. sa furnizeze AutoritaSilor Competente si Delegatarului, informaple solicitate si sa

asigure accesul la documentele si documenta$iile pe baza carora presteaza Serviciul,
Tn condple legii;

5. saTncheiecontractedeasigurarepentrupagubeleadusela infrastructura exploatata
Tn desfasurarea activita^ilor;

6. sa de$ina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licen^ele necesare prestarii
Serviciului, prevazute de legisla$ia Tn vigoare;

7. sa respecte angajamentele asumate prin Contractele de Depozitare;
8. sa presteze Serviciul pentrutoateunita^ile administrativ-teritoriale din Aria Delegarii,

Tn acestsensfiind obligat sa mentina si sa modifice, daca este cazul, Contractele de
Depozitare/prestari servicii existentecu Operatorii de Salubrizare dinjude$ul Prahova.
Contractele de depozitare / prestarii servicii vor fi Tncheiate respectand modelul
anexat.

9. saTnregistrezefiecareautovehiculcaretransporta deseuri si sa emita pentru fiecare
vehicul un bon de cantarire a deseurilorTn trei exemplare, din care unul va fi Tnmanat
soferului care sa con^ina cel putin urmatoarele date: natura deseurilor (tipul),
provenient;a deseurilor, numarul de Tnmatriculare al autovehiculului, datele de
identificare a Operatorului de Salubrizare care depoziteaza aceste deseuri, numele si
prenumele conducatorului auto, data si ora cantaririi, greutatea autovehiculului
Tncarcat, greutatea autovehiculului descarcat, masa deseurilordescarcate, sermatura
persoanei care efectueaza cantarirea si a delegatului Operatorului de Salubrizare care
are calitatea de prepus al acestuia;

lO.sa respecte Indicatorii de Performan^a prevazu^i Tn Regulament;
ll.saTnregistrezetoatereclamatiile5'sesizarile, careTi sunt adresate,Tntr-un registru si

sa ia mlsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele,
prenumele persoanei/societap care a reclamat, adresa reclamantului, data si ora
reclama^iei, data si ora solutionarii, numarul de ordine al reclarna$iei care va fi
comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda Tn
termen de maximum 30 de zile de la Tnregistrarea acestora;

12.sa^ina evidentagestiuniiDeseurilorsi sa raporteze periodic catre ADI si catre orice
alte Autorita$i Competente, dupa caz, conform reglementarilorTn vigoare.

13. sa constituie si sa alimenteze Fondul pentru Tnchiderea depozitului de deseuri si
urmarirea acestuia post-Tnchidere conform prevederilor legale si reglementare
aplicabile.

14. dovada constituirii unei garanp financiare de mediu, asa cum este stipulat in OUG nr.
2/2021
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15.de a presta serviciile prevazute Tn contract cu profesionalismul si
cuvenite angajamentului asumat si Tn conformitate cu propunere

16.de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definTtfve
cerutedesipentrucontract, Tn masura Tn care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta Tn contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract.

17. este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, siguranta tuturor operatiunilor
si metodelorde prestare utilizate, cat si de calificarea personaluluifolosit pe toata
durata contractului.

18. nu va permite descarcarea deseurilor daca foile de parcurs nu contin stampila
operatorului pentru efectuarea transportului respectiv. In situatia Tn care se va
constata ca operatorul, constient sau inconstient, va aduce spre depozitare deseuri de
alta natura decat cele admisibile, Delegatul Tsi rezerva dreptul de a refuza
depozitarea acestora, iar Operatorul va fi qbligat la recolectarea lor cu suportarea
costurilor legate de aceasta operatiune. In aceste conditii, Delegatul nu se va
expune niciunei responsabilitati asupra naturii deseurilortransportate si descarcate Tn
incinta rampei, aceste deseuri fiind colectate de operator.

Art. 9. - Delegatarul are urmatoarele obliga$ii:

Delegatarul are urmatoare obliga$ii principale:

a) sa raspunda solicitarilor Delegatului de ajustare/modificare a tarifelelor Tn termen de
60 de zile de la primirea solicitarii;

b) sa verifice periodic:
1. calitatea Serviciului prestat;
2. Tndeplinirea Indicatorilorde performan$a;
3. meniinerea echilibrului contractual;
4. asigurarea unorrela$ii echidistantesiechilibrateTntre Delegat $i Operatorii de

Salubrizare;
c) sa faciliteze ob$inerea de catre Delegat a autorizaplor pentru lucrari si investp

aferente Serviciului;
d) sa nu-l tulbure pe Delegat Tn exercitiul drepturilor sale ce rezulta din prezentul

Contract.
e) sa impuna prin contractele de delegare care vor fi atribuite pentru gestiunea

activita^ilor serviciului de salubrizare (colectare, transport, tratare, neutralizare,
sortare, etc.a deseurilor), din zonele aferente Depozitului, Tncheierea Tn exclusivitate
a unorcontracte de depozitare cu Delegatul.

CAprroLUL vn

Tarife / Facturare

Art. 10.

(l)-Tariful,valabilpe durata contractului pe care Delegatul are dreptul sa Tl aplice, la
care se adauga TVA, este de:

- deseuri menajere si similare acestora lei/tona
- deseurile inerte (parrent, moloz, materiale rezultate din demolari si reparap la

case) lei/tona
(2) Contravaloarea serviciului prestat pe aria Delegarii se factureaza periodic de catre
Delegat catre Operatorii din SMID, pe baza cantitatilor real gestionate.

Art. ll.



(1) Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivitix
prevederilorlegaleTn vigoare Ordinul nr.l09/2007 al ANRSC privind aprbbarea Normelot^
metodologicedestabilire, ajustare sau modificare a tarifelorpentru
serviciului de salubrizare a localitatilor. Modificarea si ajustarea
Delegatar. Delelegatarul nu are obligatia aprobarii modificarilor de tarif care nu"Sunt
justificate corespunzator de Delegat

(2) Modificarile si/sau ajustarile de tarif vorfi aprobate de UAT-urile membre ADI.

(3) Delegatulva adresa cerereasa de modificare si/sau ajustare a tarifului Tmpreuna cu
fisa de fundamentare a tarifului catre ADI. Acesta va inainta propunerea de tarif catre
UAT-urile membre, urmand ca acestea sa raspunda fn termen de maxim 60 de zile prin
emiterea de Hotarari de Consiliul Local.

(4) Tariful de depozitare aprobat va fi aplicat tuturoroperatorilordesalubritate care
deservesc localita^ile membre ADI din jude^ul Prahova.

(5) Solutionarea oricaror dispute legate de Tarif se va face conform prevederilor
Articolului 20 (,,Litigii") din prezentul contract. Pana la solutionare vor fi aplicate Tarifele
in vigoare, iarin urma solutionariidisputeinoilor tarife, aprobateconform Legii, vor intra
in vigoare in luna imediat urmatoare.

Art. 12. - (1) Delegatulva emite facturicatrefiecaredintre Operatoriide Salubrizare cu
care are Tncheiate Contracte de Depozitare, platibile conform termenilor respectivelor
contracte.
(2) Facturavacuprindeelementele de identificare ale fiecarui Operatorde Salubrizare,
cantita^ile facturate si tariful aplicat.

CAPKOLUL VIII

Incetarea Contractului

Art. 13. - Prezentul Contract Tnceteaza Tn urmatoarele situa^ii:

a) la expirarea duratei contractului;
b) in cazulnerespectariiobligaJiilorcontractualedecatreParti, prin reziliere, conform
art. 18 de mai jos, cu plata unei despagubiri !n sarcina Par$ii in cu|pa;
c) Tn cazul imposibilitatii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a
interventieiunuievenirnentdeFor$aMajora,Tncondiple prevazute la art. 17 de mai
jos, fara plata unei despagubiri;
d) in cazul falimentului Delegatului;
e) prin acordulPartilor, daca PartileconvinTncetareaContractului Tnainte de termen,
prin act adi^ional la acesta.

Delegatul instituie si recunoaste Consiliului JudeSean Prahova, in cazul falimentului
Delegatului, un drept de preerrtiune asupra bunurilor detinute.

CAPrrOLUL D(

Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual $i de prevenire a
corup$iei

Art. 14. - (1) Partile vor urmari Tn permanen^a men^inerea echilibrului
contractual/financiar al Contractului.

(2) Delegatul nu va fi obligat sa suporte crestereasarcinilorfinanciare legatede execu^ia
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obligaplorsale,dacaaceasta crestere rezulta in urma unui eveniment de forta majoraifc
astfel cumeste descris la art. 17 de maijos. , /r

(3) in situa$ia in care, independent de Delegat si de voin^a sa,
constrangeri tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente neprevcrztife
care nu constituie evenimente de forta majora astfel cum sunt acestea definite de
prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, altereaza echilibrul economico-
financiaralprezentuluiContract,sidaca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin
modificarile / ajustarile de tarife, Partile se obliga sa renegocieze termenii si condple
prezentuluiContract,Tn scopulrestabilirii echilibrul economico-financiaral Contractului.

(4) In cazul insolventei sau falimentului Delegatului, fondul de garantie constituit
conform OUG nr. 2/2021 va fi pus la dispozitia ADI pentru asigurarea continuitatii
operahi Depozitului

(5) Delegatul va fi obligat sa suporte transportul si depozitarea deseurilor la cel mai
apropiat depozit ecologic in cazul refuzului deseurilor.

CAprroLUL x

Clauze contractuale referitoare la tmpartirea responsabilitatNorde mediu Tntre

Art. 15 - (l) Incepand cu Data Intrarii in Vigoare, Delegatul va fi raspunzator de orice
incalcare a prevederilororicarei legi referitoare la mediul Tnconjurator, care apare sau a
avut loc dupa Data Intrarii in Vigoare.

(2) Delegatul nu va putea fi^inut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate
a Delegatarului, cauzate antehor Datei Intrarii in Vigoare si care au avut ca rezultat o
incalcare sau nerespectare a prevederilor oricarei dispozp legale privind mediul
inconjurator.

CAPITOLUL XI

Politica de men^inere $i recalificare a fortei de munca, precum $i protectia
acesteia:

Art. 16 - (l) Delegatul va asigura forta de munca necesara pentru furnizarea Serviciului,
precumsi formarea profesionala a salaria5ilor.

(2) Delegatulvaluatoatemasurilenecesareprivind igiena, siguran^a la loculde munca
si normele de protectie a muncii, in conformitate cu dispozple legale,

cAprroLUL xii

Forta majora

Art. 17.

Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel
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care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. jij
/,T

. ' . - ' Ov
Notiuneadefottamajora, m sensul Contractului, include orice
except;ional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe
exercitandtoata diligen$a necesara, nu le poate depasi cumar fi cazuri fortuite, blocade
sau alte tulburari industriale, acte ale inamicului public, razboaie declarate sau nu,
blocaje, insurec^ii, revolte, inundap, erodari locale, tulburari civile, explozii.

(1) ,,Forta Majora" Tnseamna un eveniment mai presus de voin^a Partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, imprevizibil si care face imposibila executarea si
respectiv indeplinirea Contractului. Evenimentele de forta majora vor include
urmatoarele, fara a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de forta majora cumarf i :

i. trasnete, cutremure, uragane si alte condp climaterice extraordinare ca de exemplu
temperaturi anormal de scazute;

ii. explozii, focsauinunda5N(daca nu sunt cauzate de Partea respectiva sau orice alta
persoana pentru care aceasta este responsabila);

iii. contaminari nucleare, chimice sau biologice (daca nu sunt cauzate de Partea
respectiva sau orice alta persoana pentru care aceasta este responsabila);

iv. bombesaualtemunp neexplodatesaudescoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de forta majora cum ar fi:

i. razboi sau razboi civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale
inamicilor externi, blocade si embargouri;

ii. ac^iuni violente de strada sau rebeliuni civile;

iii. orice act sau amenint,are de terorism credibila Tn mod rezonabil la adresa Partii
respective sau privind bunurile de infrastructura aferente Serviciului;

iv. greve sau alte miscari revendicative la scara naJionala si motivate predominant politic.

c) Evenimente nefavorabile de forta majora cum ar fi:

i. refuzul,faraun motivjustificat,oricareiAutoritatiCompetente de a elibera orice aviz,
permis, licen^a sau a oricaror autorizatii necesare executarii obligatiilor contractuale,
retragerea acestora sau refuzulde a reTnnoi acesteavize, permise, licen$esau autorizaSii
sau orice acte sau omisiuni ale oricarei Autoritati Competente avand efecte similare;

ii. orice ac^iune reglementara neTntemeiata sau nerezonabila dispusa de oricare
Autoritate Competenta Tmpotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau
revocarea oricarorpermise, licen$e sau autorizaJii existente, fara un motiv Tntemeiat);

iii. oricerechizitionare,expropriere,nationalizaresau confiscare de facto a oricarui bun
sau drept semnificativ al Delegatului de catre Guvernul Romaniei sau de catre oricare
AutoritateCompetenta(altadecatcarezultatalTncalcariide catre Delegat a permiselor,
licen$elor, autorizatiilorsau a Legii);

iv. orice acte ilegale din partea unorterti inclusiv poluarea ilegala, Tn mod intenJionat sau
accidental.
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Forta Majora nu va include: probleme financiare ale Partilor, livrarea; cu Tntarziere a
materialelor sau executare cuTntarziere / neexecutarea de catre contractantii,ac,estora a/r
obligat;iilor lor contractuale, condp meteorologice posibile Tn condi^iile
Delegarii, insuficien^a fortei de munca sau a echipamentelor sau a
se datoreaza Fortei Majore).

(2) in situa^ia Tn care un eveniment de Forta Majora (condi$ie care va include
consecin^ele acestuia) Tmpiedica una dintre Parti sa Tsi respecte sau Tntarzie respectarea
obliga^iilor decurgand din prezentul Contract, se vor aplica urma"toarele masuri:

a) Partea va fi scutita de respectarea si de raspunderea pentru nerespectarea acelor
obliga$ii pe care nu le poate Tndeplini ca o consecin$a a unui eveniment de Forta Majora,
fara a aduce prejudicii obliga$iilorde Tncheiere a asigurarilor corespunzatoare,astfel cum
este prevazut Tn prezentul Contract.

b) Orice perioada de timp acordata sau permisa Tn baza prezentului Contract pentru
Tndeplinirea oricarei obligap (inclusiv obligatiile legate de Indicatorii de Performanta si
durata Contractului daca Forta Majora a afectat integral executarea acestuia) va fi
prelungitacu perioada de timp cat dureaza evenimentul de Forta Majora; cu condi$ia,
totusi,caParteaafectatasa-sifirespectatobligaplece-irevinTn baza a|in. (4) si (5) ale
prezentului articol.

(3) O Parte afectata de un eveniment de Forta Majora va informa cealalta Parte, cat mai
curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 (trei) Zile Lucratoare dupa ce ia cunostinJa de
apari$ia unui eveniment de Forta Majora, furnizand detalii complete despre durata si
efectele estimate ale acestuia. Daca evenimentul de Forta Majora dureaza mai mult de o
saptamana, Partea afectata va informa periodic cealalta Parte, dar nu mai rar de o data
Ia doua saptamani despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectata de un eveniment de Forta Majora va depune toate eforturile pentru
a-si relua Tndeplinirea obligatiilor cat mai curand posibil, iar intre timp sa diminueze
efecteleacestui eveniment, pentru a-si Tndeplini obliga^iile contractuale neafectate de
Forta Majora siva informa complet cealalta Parte Tn legatura cu masurile luate Tn acest
sens, cu condi$ia ca acest lucru sa nu presupuna costuri nerezonabile pentru Partea
afectata de evenimentul de Forta Majora.

(5) Daca Ia expirarea unei perioade de cel pu$in 30 (treizeci) de Zile de Ia apari$ia unui
eveniment de Forta Majora, acest eveniment de Forta Majora (sau consecin^ele acestuia)
continua si afecteaza Tn mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaplor
contractuale,astfelTncatmajoritateaIndicatorilordePerforman$aTncade atins nu poate
fi Tndeplinita si/sau majoritatea acelorIndicatori de Performan$a atunci Ccind respectarea
acestoraafostdeja Tndeplinita nu poate fi menJinuta ca urmare a acelui eveniment de
Forta Majora, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti
Tncetareaprezentul Contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, Tn
orice moment dupa expirarea acestei perioade, cu condi^ia ca evenimentul de Forta
Majora sa continueTnca Tn momentul acestei notificari si cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

CAprroLUL xin

Rezilierea Contractului

Art. 18. - Rezilierea

18.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
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18.1.1. Delegatarulva avea dreptul (darnu si obliga^ia) sa rezilieze prezentul Contract,
Tn momentul surveniriioricaruiadintre urrratoarele evenimente (,,ObligafiiInc^lcate"}:

(a) o Tncalcare semnificativa, de catre Delegat, a oricareia dintre
asumate Tn baza prezentului Contract, careare un efect negativsemnificativastfpi^'
drepturilorsau obliga^iilor Delegatarului sau asupra capacita^ii Delegatarului de a
respectaoriceprevederelegalaTnvigoare si a carei incalcare nu a fost remediata
de catre Delegat, Tn conformitate cu art. 18.1.2;

(b)nerespectarea repetata si nejustificata a indicatorilorde performan^a;
(c) renun$area la sau abandonarea culpabila a Serviciului, de catre Delegat ;
(d) Neobtinerea licentei ANRSC in termenul prevazut la art. 4.

18.1.2. In cazulTn care DelegataruldevineTndreptatit sa rezilieze prezentul Contract in
baza clauzei 18.1.1:

(a) Delegatarul va trimite Delegatului, Tn scris, o notificare, rnen^ionand felul si
Tntinderea respectiveineTndepliniri a obligatiilor("A/ot///care de IncSlcare"). Daca o
astfeldenotificareestetransmisa, DelegatulvafiTndreptat;itsa remedieze aceasta
Tncalcare Tn termen de 90 zile de la data primirii acestei notificari ("Perioada de
Remediere"}.

(b) In cazul Tn care Delegatarul a transrris Notificarea de incalcare si daca Tncalcarea nu
este remediata Tn Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul
Contract, Tn conformita^e cu prevederile literei (d) a prezentului articol 18.1.2.

(c) Atunci cando Obligatie Incalcata nu poate fi remediata Tn mod rezonabilTn Perioada
de Remediere men^ionata, Delegatul va lua toate rresurile necesare pentru
remedierea Tncalcarii respectiveTn cea mai mare masura posibila Tn timpul Perioadei
de Remediere si va face propuneri Delegatarului, anteriqr expirarii respectivei
perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obliga^ii incalcate.

(d)In cazul Tn care Delegatarul nu accepta propunerile rezonabile de remediere ale
Delegatului sau daca, dupa acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu
remediaza Obligatia Incalcata, Tn conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul
poate,printr-o notificare scrisa, adresata Delegatului, sa rezilieze Contractul, iar
Contractul va Tnceta Tncepand cu data prevazuta Tn aceasta notificare.

18.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

18.2.1.Delegatulvaaveadreptul(darnusiobligatia)sa rezilieze prezentul Contract Tn
caz de Tncalcare irnportanta, de catre Delegatar, a oricareia din obligaple sale,
asumateTn bazaprezentuluiContract,careareun efect negativ semnificativ asupra
drepturilor sau obligatiilor Delegatului, Tn baza prezentului Contract.

18.2.2. in cazulTn care Delegatularedreptulsa rezilieze prezentulContract Tn baza art.
18.2.1, se va aplica mutatismutandis procedura prevazuta la art.l8.1.2

CAPKOLUL XD/

Raspunderea contractuala

Art. 19. (1) Nerespectarea dovedita de catre Par^ile contractante a obliga^iilor
contractuale prevazuteTn prezentul Contract atrage raspunderea contractuala a Partii Tn
culpa.

(2) In situa^ia rezilierii Contractului din vina unei Pan^i, aceasta Parte va datora
despagubiri celeilalte Parti, Tn cuantumul stabilit de Par^i, de un expert independent,
desemnat de acestea sau de catre instan^a judecatoreasca competenta, conform
Capitolului XV.

14



CAPFTOLUL XV IS
AT

''

* - - tj ^ t'
Art. 20. - In cazul m care mtre Part;i intervine orice nem$elegere sau diferend m legattfra
cu, dar fara a se limita la:

(a) interpretarea oricaruia din termenii prezentului Contract;
(b) Tndeplinirea oricarui drept si/sau obligaJie de catreoricare dintre Pah;i, Tn legatura cu

sau derivand din prezentul Contract;
(c) orice procedura de urmat Tn vederea Tndeplinirii scopului si/sau realizarii obiectului

Contractului;
(d) Tncetarea sau modificarea prezentului Contract;
atunci Par^ile se vonntalni si vorTncerca rezolvareaoricarei astfelde nefnSelegeri pe cale
amiabila, prin negociere, si numai in cazul Tn care solutionarea pe cale amiabila este
imposibila, atunci aceasta va fi supusa spre solu$ionare instan^ei judecatoresti
competente, potrivit legii.

CAprroLUL xvi

Alte clauze

Art. 21. - Modificarea Contractului

(l)ModificareaprezentuluiContractsefacenumaiprin actadi^ional semnat de Patti.
(2)Orice modificare a legislaJiei va conduce la modificarea de drept a acestuia.

Art. 22. - Comunicari:

(1). Oricecomunicaredinpartea Delegatului va fi transmisa catre ADI Deseuri Prahova

(2) Comunicariletrebuiesa fietransmiseTn scris. Acestea se pot face sj prin fax sau e-
mail, fiind considerate a fi facute sub condi$ia confirmarii de primire, astfel:

Delegat:

Delegatar:

Art. 23. - Diverse

PrevederileprezentuluiContract, se completeaza Tn mod corespunzatorcu prevederile
legale si reglementare aplicabile Serviciului.

Incheiat Tn 3 exemplare originale, Tn limba romana, astazi 2021, la ...., cate unul
pentru fiecare semnatar.

Delegatar, Delegat,
ASOCDOTA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNKARA DE UTILITATI
PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE
SALUBREARE PARTENERDXTUL
PENTRU MANAGEMENTUL
DESEURILOR PRAHOVA,

Presedinte,
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/JAnexa laContract v -. v > '

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Pentru depozitarea deseurilorTn Rampa Ecologica Boldesti-Scaeni

Nr /

/. PA RJILE CONTRA CTA NTE

S.C cu sediul Tn , Str.
jud , tel/fax , Tnregistrata la Registrul Comertului sub nr.

cod unic de Tnregistrare , cont , deschis la
, reprezentata prin , denumit Tn continuare

PRESTATOR, pe de o parte

,cu sediul fn , Str nr , jud tel:
fax: , TnregistratalaRegistrul Comertului sub numarul cod

unic de Tnregistrare fiscala cont , deschis la
reprezentata prin , denumit Tn continuare

BENEFICIAR, pe de alta parte,

s-a Tncheiat prezentul contract.

ll. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului consta Tn depozitarea si tratarea, conform preM3derilor legale Tn
vigoare, a deseurilor menajere, stradale si industriale asimilabile, nevalorificabile din
deseurile wluminoase si din constructii si demolari de la populatie, transportate/aduse de
catre beneficiar sau Tn numele acestuia la Rampa Ecologica Boldesti-Scaeni.

Art.2.2. Cantitatea de deseuri adusa de client la Rampa Ecologica din BoldestnScaeni pentru a fi
depozitata este de aproximativ tone/luna.

Art. 2.3. Colectarea si transportul deseurilor la locul de depozitare va cadea exclusivTn sarcina
Beneficiarului.

lll. NA TURA DE$EURIL OR A DMISIBILE $1 INTERZISE

Art. 3.1. In cadrul Rampei Ecologice vor fi admise urmatoarele tipuri de deseuri (cod conform
HG.856/2002):

- Amestecuri de deseuri rezultate de la constructii si demolari (Cod 17 09 04)
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- Deseuri municipale amestecate (Cod 20 03 01)
- Deseuri municipale fara alta specificatie (Cod 20.03.99-

din deseurile voluminoase)
Deseuri stradale (Cod 20 03 03)

Art. 3.2. Este strict interzisa depozitarea urmatoarelor tipuri de deseuri :
- lichide ;
- materiale explozibile, inflamabile, oxidante, corozive;
- azbest;
- deseuri voluminoase sau de uz casnic ;
- substanJe toxice ;
- materiale radioactive ;
- cadavre de animale mari ;
- toate tipurile de anvelope uzate, Tntregi sau taiate ;
- alte deseuri interzise prin legislaJia romana Tn vigoare, completata cu normele
Comunita{ii Europene.

Art. 3.3. ln situatia Tn care se va constata ca Beneficiarul, constient sau inconstient, va aduce si
descarca Tn incinta rampei deseuri de alta natura decat cele admisibile, acesta va fi
obligat la preluarea si scoaterea lor Tn afara rampei, toate cheltuielilelegate de aceasta
operatiune revenind exclusivTn sarcina sa ; Prestatorul nu este responsabil in niciun caz
de natura deseurilor transportate si descarcate Tn incinta rampei, fiind vorba de deseuri
colectate de Beneficiar.

Art. 3.4. Eventualele pagube produse Prestatorului sau altor terte persoane fizice sau juridice ca

urmare a depozitarii deseurilor de alta natura decat cele admisibile vor fi suportate de

catre Beneficiar.

IV. DURA TA CONTRA CTULUI

Art.4.1. Contractul intra In vigoare la data de , este valabil ani si poatefi
prelungit prin act adi{ional.

Art. 4.2. Prestatorul se obliga sa anunte organele cu atributii de control Tn domeniu (Primarie,
Mediu, APM, etc.) despre respectiva Tncetare a contractului.

V. PREJ - M ODA LITA f/ DE PLA TA

Art. 5.1. Pentru cantitatile lunare mentionate la Art. 2.2, tariful de depozitare a
deseurilor livrate de Beneficiar Tn Rampa Ecologica Boldesti-Scaeni este de :

- lei/tonaplus WA, pentru deseurimunicipale amestecate sifaraalta specificatie
la care se adauga potrivit prevederilor legale in vigoare, taxa de depozitare prevazuta
laArt. 9, alin.(1), lit.c)dinOUGnr. 196/2005, modificata prin Legea nr. 384/2013, de
80 lei/tona plus WA.

- lei/tonaplusTVA,pentrudeseuri rezultatedin constructii si demolari la care
se adauga potrivit prevederilor legale in vigoare, taxa de depozitare prevazuta la Art.
9, alin.(1), lit.c) din OUG nr. 196/2005, modificata prin Legea nr. 384/2013, de 80
lei/tona plus TVA
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Art. 5.2. Prestatorul va emite factura lunara la sfarsitul fiecarei luni catre Beneficiar pe
bonurilor de cantarire eliberate pentru fiecare vehicul Tn parte conform art. 7.4. de mai jodS-

! /,r
' .'-.. -, - ' /Ov

Art. 5.3. Scadenta la plata a facturilor este de 15 zile de la data emiterea factpnl,, __.-<vo^
'^f'';VJNiC^Q^/

' 'f.M. > '̂'

Vl. A CTUALIZAREA PREJULUI CONTRA CTULUI

Art. 6.1. Tariful convenit pentruTndeplinireacontractului poatefi actualizatsau modificat pe durata
contractului prin acte aditionale scrise, semnate de atnbele parti.

Art. 6.2. lntentia de modificare a tarifelor se comunica Tn scris, cu cel pufin 10 zile inainte.
Prestatorul va practica tarifele aprobate de ADI Managementul Deseurilor Prahova
potrivit prevederilor legale in vigoare,

Vll. DREPTURILE $/ OBLIGA TIILE PRESTA TORULUI

Art. 7.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute Tn contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si Tn conformitate cu propunerea sa
tehnica.

Art. 7.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, Tn masura Tn care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta Tn contract sau se poate deduce fn mod rezonabil din
contract.

Art. 7.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.

Art. 7.4. Prestatorul are obligatia sa confirme transporturile efectuate de Beneficiar si cantitatile
depozitate prin emiterea unei note de cantarire pentru fiecare descarcare Tn rampa, cu
semnatura operatorului din partea Prestatorului, respectiva soferului sau reprezentantului
desemnat din partea Beneficiarului.

Art. 7.5. Prestatorul are obligatia de a emite pentru fiecare vehicul un bon de cantarire a

deseurilorTn trei exemplare, din care unul va fi Tnmanat soferului. Bonurile de cantarire vor
contine urmatoarele date :

- numarul de Tnmatriculare al vehiculului ;
- numele fi prenumele soferului ;
- data si ora cantaririi ;

- locul de provenienta al deseurilor;
- greutatea vehiculului cu Tncarcatura ;
- greutatea vehiculului fara Tncarcatura ;
- greutatea deseurilor descarcate.

Art. 7.6. Daca foile de parcurs nu contin stampila Beneficiarului pentru efectuarea transportului
respectiv, Prestatorul nu va permite descarcarea deseurilor.

Art. 7.7. ln situatia Tn care se va constata ca Beneficiarul, constient sau inconstient, va aduce spre
depozitare deseuri de alta natura decat cele admisibile, Prestatorul Tsi rezerva dreptul de a
refuza depozitarea acestora, iar Beneficiarul va fi obligat la recolectarea lorcu suportarea
costurilor legate de aceasta operatiune. In aceste conditii, Prestatorul nu se va expune
niciunei responsabilitati asupra naturii deseurilor transportate si descarcate Tn incinta
rampei, aceste deseuri fiind colectate de Beneficiar.
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Vlll. DREPTURILE$IOBLIGATHLEBENEFICIARULUI >

'*^V
Art. 8.1. Orele de functionare sunt fixate de Prestator, dupa obtinerea Tn prealabil a unui aviz de la

ADI Deseuri Prahova. Acestea sunt afisate la intrarea Tn rampa. Beneficiarul are obligatia
de a respecta acest orar.

Art.8.2. Beneficiarulareobligatiasarespecteindicatiile afisatesi/sau verbalealepersonalului
administrativsi de paza al Prestatorului, normelede securitate sj sanatate Tn munca cat
si semnificatia indicatoarelor instalate Tn incinta rampei ecologice si altele conform
prevederilor Legii 319/2006 si celorlalte reglementari Tn materie, Beneficiarul fiind direct
raspunzatorde nerespectarea acestora si asumandu-si orice consecinta a nerespectarii
acestei clauze.

Art. 8.3. Personalul Beneficiarului are obligatia sa respecte Tntocmai toate indicatiile verbale sau

afisate, locul indicat pentru descarcare si traseele de circulatie marcate, precum si regulile
de circulatie Tn interiorul Rampei.

Art. 8.4. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele accidente cauzate de nerespectarea
prevederilor din alineatul precedent.

Art. 8.5. Beneficiarul are obligatia sa nu descarce alte tipuri de deseuri decat cele admise prin
prezentul contract sau Tn alt loc decat cel indicat Tn mod expres d!e catre personalul

Prestatorului. Deasemenea, Beneficiarul are obligatia sa prezinte lista cu numerele de
Tnmatriculareale vehiculelor care transporta deseuri la rampa, iar orice modificare se va
transmitefn scris, Tnaintea efectuarii transportului de deseuri. Beneficiarul va Tnscrie pe

foile de parcurs tipul deseurilortransportate, Tn caz contrar prestatorul va refuza accesul
Tn Rampa a vehiculelor Tn cauza.

Art. 8.6. Beneficiarul se obliga sa depoziteze la Rampa Ecologica Boldesti-Scaeni, fn termenii
prezentului contract, toate cantitatile de deseuri menajere, stradale si industriale
asimilabile, produse de acesta urmare a activitatii sale sau colectate de la terti.

Art. 8.7. Beneficiarul poate desemna un reprezentant care sa asiste la operatiunile care se vor
desfasura, conform prezentului contract.

Art. 8.8. Este interzisa cu desavarsire intrarea Tn incinta rampei a oricarei persoane care nu va
face dovada prin act scris ca este reprezentant al societatii Beneficiarului. Accesul
personalului Beneficiarului Tn incinta rampei se va face numai pe baza ecusonului eliberat
de Prestator Beneficiarului si va fi folosit ori de cate ori un vehicul solicita intrarea Tn
rampa.

Art. 8.9. Beneficiarul are obligatia sa achite contravaloarea prestatiei conform prevederilor clauzei
capitolului V din contract.

Art. 8.10. Beneficiarulareobligatiasaasiguremijloacedetransportdeseuriautorizatesi acoperite
cuplasasauprelataTntimpultransportului. ln lipsa acestora accesul va fi interzisTn
incinta Rampei Ecologice Boldesti-Scaeni.

IX. CARA CTERUL CONFIDENJIAL AL CONTRA CTULUI

Art. 9.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti contractante, de a

face cunoscute continutul contractului, informatiile si documentele la care are acces Tn
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perioada de derulare a contractului, pe Tntreaga durata a acestuia, f^recum si pentru <ijf
perioada de 2 (doi) ani dupa Tncetarea lui, din orice motive.

Art. 9.2. Accesul reprezentantilorpartilorcontractanteTn incinta
cu un scop declarat si dupa o Tnstiintare prealabila.

Art. 9.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

informatia era cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primita de la
cealalta parte contractanta, sau
informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scriis al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
partea contractanta a fost obligata Tn mod legal sa dezvaluie informatia.

X. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 10.1. Prestatorul nu are dreptul de a transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina Tn prealabil acordul scris al Beneficiarului.

Art. 10.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin contract.

Art. 10.3. Prestatorul poate cesiona creantele din prezentul contract in favoarea creditorilor sai,
instiintanddespreaceasta, inscris, Beneficiarul.

Xl. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11.1. In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea
Tn culpa datoreaza celeilalte parti daune interese pana la acoperirea integrala a
prejudiciului cauzat.

Art. 11.2. Pentru Tntarzieri la plata peste data scadentei prevazute la cap. V. se vor aplica penalitati
Tn valoare de O,1% pe zi Tntarziere, calculate la valoarea obligatiei respective Tncepand
cu data scaden{ei, pentru primele 30 zile de Tntarziere.

Art. 11.3. Pentru Tntarzieri la plata facturilor mai mari de 30 zile de la data scadenJei se calculeaza
penalitati de 0,3% pe zi.

Art. 11.4 ln cazul Tn care se ajunge la una din situatiile stipubte la Art. 11.1.,Art.11.2. sau Art. 11.3.,
Prestatorul poatesista prestarea serviciului de depozitare Tn urma unei notificari trimise

Beneficiarului fara ca aceasta sistare sa exonereze obligatiile de plata ale acestuia.
Art. 11.5. Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea sumei datorate.

Xll. FORJA MAJORA

Art. 12.1. Prin forta majora se va fntelege Tmprejurarea imprevizibila si de neTnlaturat (inclusiv, cu
titlu de exemplu, dar nu Tn mod obligatoriu limitat la, razboi, cutremur, inundatii, etc.) care
face imposibila executarea obligatiilor contractuale asumate de catre oricare parte si care
exonereaza de orice raspundere partea care invoca prezenta clauza referitoare la Forta
Majora, cu conditia ca aceasta sa fie complet lipsita de culpa.

Art. 12.2. Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin
contract pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza, cu conditia notificarii celeilalte
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parti Tn termen de 5 zile de la producerea evenimentului si a prezentarii Tn termen de 10 , v
zilea actelor doveditoare emise de o autoritate competenta. l%

.vT
Art. 12.3. lndeplinirea contractului va fi suspendata Tn perioada de actiune a fortej

prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei

Art. 12.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a
contractului, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Xlll. REZILIEREA / INCETAREA CONTRA CTULUI

Art. 13.1. Prezentul contract Tnceteaza de plin drept, fara punere Tn Tntarziere $i fara interventia
instantelorjudecatoresti Tn urmatoarele cazuri :

- nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre parti, pe baza
unei notificari trimise de partea afectata de astfel de Tncalcare pSrtii aflate Tn culpa;
partea afectata de o astfel de Tncalcare va avea dreptul, la alegerea sa, sa acorde

partii culpabile un termen de gra{ie, expirarea acestuia fara remedierea obligatiei
Tncalcate ducand la rezilierea de plin drept si de fndata a contractului,

- Tntarzierea la plata obligatiilor cu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data
scaden{ei, pe baza unei notificari scrise trimise de Prestator;
- Tn cazul falimentului ;
- Tn conditiile clauzei 6.2.

Art. 13.2. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatJilor de plata a
prestatiilorefectuatede PrestatorTn baza prezentului Contract pana ladata rezilierii, deja
scadente fntre ParJile Contractante.

Art. 13.3. Contractul poate fnceta inainte de termen cu acordul ambelor parti contractante cu un
preaviz de 30 zile calendaristice.

XIV. COMUNICARI

Art. 14.1. Orice comunicare Tntre parti referitoare la fndeplinirea contractului trebuie sa fie transmisa
Tn scris iar documentul va fi Tnregistrat atat m momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

Art. 14.2. Comunicarile Tntre parti se pot face si prin curier, telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

XV. LEGEA A PLICA BILA CONTRA CTULUI

Art. 15.1. Contractulvafi interpretatconform legislatieidin Romania.

XVI. SOLUJIONAREA LITIGIILOR

Art. 16.1. Beneflciarul si Prestatorul vordepunetoateeforturilepentru a rezolvapecaleamiabila,
prin tratative directe, orice neTntelegere care se poate ivi Tntre ei Tn cad!ruI sau Tn legatura
cu Tndeplinirea contractului.

Art. 16.2. ln cazul nesolutionarii litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa instantelor
judecatoresti competente.
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XVII. PREVEDERIFINALE /
'- -, -.. .- '/^/v- ..:.-̂ .ŷ c
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Art.17.1. Partilecontractanteauobligatiadeanumi si dea-si comunicareciproc, Tncelmai&krtt'
timp de la semnarea contractului, numele persoanelor responsabite decontract, pentru a
facilita buna derulare si rezolvare, Tn timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea
contractului.

Art. 17.2. Orice schimbare intervenita Tn datele de identificare ale unei parti contractante, inclusiv a
numarului de cont, va fl adusa la cunostinta celeilalte parti Tn termen de maxim 24 ore.

Art. 17.3. ln cazul defectiunii cantarului electronic, greutatea luata Tn calcul pentru facturare va fi
media ultimelor 5 cantariri similare tipului de vehicul.

Art. 17.4. Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat, cu acordul ParJilor, numai prin acte
adiJionale scrise.

Art. 17.5. Prezentul Contract reprezinta fntreaga Tn{elegere si voin{a a Par|ilorTn ceea ce priveste
obiectul acestui Contract sivainlocui oriceTn{elegere anterioara, oricealte promisiuni,
reprezentari, garanJii sau alte decbraJii, scrise sau verbale, facute de/gau Tn interesul
uneia dintre Parti, de orice natura ar fi acestea, sau con{inute Tn orice document scris
remis de una dintre Parti celeilalte.

Art. 17.4. Prezentul contract a fost redactat si semnat de parti Tn 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte, ambele avand valoare de original.

PRESTATOR, BENEFICIAR,
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