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ANUNȚ	
	
	

 Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, 
sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei 
privind 	 avizarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” şi acordarea unui mandat Primarului 
Comunei Ariceştii Rahtivani.	
 Proiectul de hotărâre este însoțit de Referatul de aprobare întocmit de Primarul 
comunei și de raportul de specialitate al Serviciului Poliite locala, Compartiment 
Protectia Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani.	
 Etapa consultării publice are loc în perioada 16.07.2020 - 27.07.2020.	
  Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani sau la adresa de email registratura@aricestiirahtivani.ro, sesizările, 
observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de recomandare.	
	
	
	

PRIMAR,	
Alexandru CRISTEA	
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind avizarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” 
şi acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, 

domnul Cristea Alexandru în calitate de Primar 
 
 

 Având în vedere:  
 
− Referatul de aprobare nr. 14384/ 15.07.2020, întocmit de Primarul Comunei Ariceştii 

Rahtivani şi Raportul de specialitate, nr.14418/ 16.07.2020, la proiectul de Hotărâre privind 
avizarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a 
localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” şi acordarea unui mandat Primarului Comunei 
Ariceştii Rahtivani ; 

− Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, alin. (3), lit. i) 
și art.22, alin.(4); 

− Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, alin. (1), lit. 
h), art.8, art.12, alin (3), art.17, alin.(4) şi art.24, alin.(2); 

− Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, formă consolidată prin includerea modificărilor şi completărilor 
ulterioare; 

− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

− Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Deşeurilor - Prahova”; 

− Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova” adoptat de membrii ADI; 

− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

− Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Deşeurilor – Prahova”, nr.1504/03.07.2020 înregistrată la Primăria Comunei Ariceştii 
Rahtivani cu nr. 13672/06.07.2020; 

 
 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 
2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se avizează „Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare 
a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit”, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
 



Art.2. Se acordă mandat domnului Cristea Alexandru în calitate de Primar al Comunei Ariceştii 
Rahtivani, în vederea exercitării atribuţiilor, să voteze pentru aprobarea „Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – 
revizuit ” de către A.D.I., în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”. 
 
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul al Comunei 
Ariceştii Rahtivani. 
 
Art.4  Comunicarea prezentei hotărâri a autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor interesate 
se asigură de către Secretarul General al Comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR : 
PRIMAR,  

Alexandru CRISTEA 
 
 
 
 
 

  
AVIZAT: 

            SECRETAR GENERAL al comunei,  
                               Violeta-Neluţa PETCU 
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           R A P O R T     D E     S P E C I A L I T AT E 

la proiectul de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit  

şi acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, 
domnul Cristea Alexandru în calitate de Primar 

 
 
 

Modificările legislative privind gestiunea deşeurilor din anul 2018, prin intrarea în vigoare 
a prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 (aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare), au vizat următoarele acte normative:  

− Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
− Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje, 
− O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor modificată, prevede la art. 17 : 
    ” (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după 

caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:  

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru 
fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 
7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi 
pentru nerealizarea lor; 

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 
2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât 
arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: 

    (i) volum; 
    (ii) frecvenţă de colectare; 
    (iii) greutate; 
    (iv) saci de colectare personalizaţi; 
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 

iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor 
prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi 
sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două 
fluxuri de deşeuri”. 

 
Pentru a pune în aplicare prevederile legale menţionate mai sus, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor –
Prahova” din data de 11 aprilie 2019 s-a discutat despre necesitatea revizuirii Regulamentului 
serviciului de salubrizare al judeţului Prahova.  

Activitatea de salubrizare este un serviciu de utilitate publică, iar elaborarea 
Regulamentului serviciului de salubrizare răspunde, în primul rând, cerinţelor dispoziţiilor Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi stabili soluţiile optime de delegare a gestiunii  
serviciului de salubrizare. 



ADI „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, prin adresa nr 
nr.1504/03.07.2020 înregistrată la Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani cu nr.  
13672/06.07.2020, a transmis în vederea avizării, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit, forma finală 
actualizată ca urmare a propunerilor/recomandărilor/observaţiilor primite în perioada de 
informare şi aducere la cunoştinţa publicului, în perioada 25.02 - 06.04.2020. Prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Prahova nr. 44/29.04.2020 a fost avizat „Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit”. 

În conformitate cu Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova, 
referitoare la atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea atribuţiilor legate 
de „elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor pe baza regulamentelor cadru şi a altor 
reglementări cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente” (art.17, alin 
(3), lit c) (iii)), reprezentantul Consiliului Local al Comunei Ariceştii Rahtivani, poate vota în 
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor ADI, doar pe baza unui mandat, acordat în prealabil, prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ariceştii Rahtivani. 

În vederea aprobării în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, a „Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova 
– revizuit”, este necesară acordarea unui mandat domnului  Cristea Alexandru în calitatea de 
reprezentant al UAT Ariceştii Rahtivani, să voteze pentru aprobarea acestui document.   
 Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre care 
respectă prevederile legale în vigoare şi propunem aprobarea demersurilor vizând avizarea 
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din 
judeţul Prahova – revizuit” şi acordarea unui mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al 
comunei Ariceştii Rahtivani, domnul Cristea Alexandru. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare. 
 

 
   ŞEF SERVICIU,              POLIŢIST LOCAL, 
   Iancu Gheorghe                  Cazan Mihai-Sebastian 
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REFERAT DE APROBARE 
privind avizarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” 
şi acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, 

domnul Cristea Alexandru în calitate de Primar 
 
 

 
UAT Ariceştii Rahtivani este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” şi semnatar al Documentului de 
Poziţie, Actului Constitutiv şi al Statutului. Având în vedere calitatea de membru al asociaţiei, 
Consiliul Local Ariceştii Rahtivani  are obligaţia, alături de ceilalţi asociaţi, de a realiza un sistem 
de management al deşeurilor în judeţul Prahova, de a îmbunătăţi calitatea serviciului, în condiţiile 
unor tarife şi/ sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 
poluatorul plăteşte, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului 
înconjurător, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor 
necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.  

Datorită modificării legislaţiei în domeniul deşeurilor, în anul 2019, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, a iniţiat 
demersurile pentru revizuirea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
de Salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova”, document obligatoriu în desfăşurarea activităţii 
de colectare, transport şi transfer a deşeurilor menajere, şi în asigurarea cadrului optim de 
monitorizarea a acestor activităţi de către asociaţie, în numele şi pe seama UAT-urilor membre.  

Activitatea de salubrizare este un serviciu de utilitate publică, iar elaborarea 
Regulamentului serviciului de salubrizare răspunde, în primul rând, cerinţelor dispoziţiilor Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi stabili soluţiile optime de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare. 

Modificările legislative privind gestiunea deşeurilor din anul 2018, prin intrarea în vigoare 
a prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 (aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare), au vizat următoarele acte normative :  
− Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
− Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje, 
− O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Aceste modificări legislative au produs un impact deosebit asupra gestionării deşeurilor, în 
ceea ce priveşte: 
− nivelul ţintelor de reciclare şi valorificare pentru deşeurile de ambalaje şi deşeurile de 

construcţii şi demolări; 
− indicatorii de performanţă care trebuie impuşi operatorilor de salubrizare cu privire la 

atingerea ţintelor de reciclare a deşeurilor municipale; 
− nivelul taxei de depozitare (denumită în prezent "contribuţia la economia circulară”); 
− obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale Asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară, începând cu data de 1 ianuarie 2019, legate de introducerea instrumentului 
economic "plăteşte pentru cât arunci", de infiinţarea şi asigurarea functionării centrelor locale 
de colectare a deşeurilor de la populaţie (reciclabile, voluminoase, textile, periculoase), de 
modalitatea de dimensionare separată a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje 



provenite de la populaţie în vederea transferului acestor costuri către responsabili 
(implementarea responsabilităţii extinse a producătorilor de ambalaje). 

În vederea aprobării în cadrul AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit, este 
necesară acordarea unui mandat domnului Cristea Alexandru în calitatea de reprezentant al UAT 
Ariceştii Rahtivani, să voteze pentru aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” de către A.D.I..	

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 
pentru avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a 
localităţilor din judeţul Prahova – revizuit  şi a demersurilor pentru aprobarea acestuia în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor - Prahova”, pentru o mai bună gestiune a activităţilor de colectare, 
transport şi transfer deşeuri în cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor dezvoltat în 
judeţul Prahova. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 

 
 

INIŢIATOR : 
PRIMAR,  

Alexandru CRISTEA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


