
HOTARAREA NR.225

Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului viceprimar Gheorghe
Bidiran, reprezentantul oraqului Sinaia, in Adunarea Generali a Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitari "Parteneriatul pentru Managementul Defeurilor Prahova", pentru modificarea
Statutului

AvAnd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului oraqului Sinaia nr. 2168/0 5.10.2022;
- Raportul de specialitate nr. 2170105.10.2022 intocmit de Depa(amentul Monitodzare ti Control

din cadrul Direcliei Poliliei Locale;
- Adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "Parteneriatul pentru Managementul

Deieurilor Prahova". cu numarul 35o4 din 2 
q.Og.2022;

- Prevederile Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari "Parteneriatul pentru
Managementul Degeurilor Prahova", art. 17, alin.(3), lit.g)

Vezend Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

in conformitate cu Legea m.5l/2006 a Serviciilor Comuitare de Utilitdli Publice republicatd, cu
modificarile si ;i completdrile ulterioare, art.8 alin.(3), art.10 alin.(5);

in temeiul afi.129, alin.(2), lit.e), alin.(9), lit.c), corobomt cu art.l39 alin.(3) lit.O qi art. 196 alin.(l)
litera a) din Ordonanla de Urgenfd r,t. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si
completarileulte oare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARA$TE:

ART.I, Se aprobi ajustarea tarifelor pe[tru activitatea de operare a staliei de sortare a defeurilor
Boldeqti - ScAieni Si a Staliei mecano-biologici a deqeurilor biodegradabile Ploieqti, judelul Prahova,
astfel:
- tratare mecano-biologici din deqeuri reziduale de 201,78 lei/to frd TVA;
- sortare defeuri municipale de 106,12 leilto ftre TVA;
- tratare mecano-biologicd a deleu lor biodegradabile din grldini, parcuri ;i piete de 85,58 lei/to fird
TVA;

ART.2. - Se aprobi modificarea ta felor pettru activitatea de depozitare a deleurilor la depozitul
conform Boldesti - Scdieni, astfel:
- depozitarea degeurilor menajere Ei asimilabile - 95,38 lei/to fdrn TVA, la care se adaugA contribulia
pentru economia circulard conform legislaliei in vigoare de 80 lei/to;
- depozitarea deleu lor inerte (pdmant, moloz, material rezultate din demoliri fi reparalii lacase),62,88
lei/tond ldra TVA la care se adaugA contribulia pentru economia circulard conform legisla{iei in vigoare
de 80 lei/to;

ART.3, - Se aprobd ajustarca tarifelor pentru activitatea de colectare, tansport li transfer a deqeurilor
municipale in zona I - Bu$teni, astfel :

CONSILIUL LOCA], SINAIA JUDETT]L PRAIIOVA ROMANIA



Tarif

Tarif pentru

utilizatori casnici

lei/loc/lunA
fira TVA

Tarif pentru

utilizatori casnici

municipale
l€i/loc/luna
tlra TVA

Tarif pentru

utilizatori casnici
deteuri
reciclabile
lei/loc/lun,
fira TVA

Tarifcolectare si
transport deseuri
municipal
reziduale pentru
utilizatori

lei/to
fara TVA

Tarifcolectare si

transport sepamte al

municipal
reciclabile pentru
utilizatori

leilo IErI TVA
An contractual 2022-
2023

17.00 14.02 2.98 425.03 396.40

An contractual ?023-
2024

11.28 14.25 1.03 426.43 397.39

An contractual 2024-
2025

17.55 t4_4',1 3.08 42',7 _83 398.38

ART.4. - Se acordA mandat special domnului Dumitrescu lulian, avaIrd funclia de pre$edinte al
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara "Paxteneriatul pentru Managementul De$eurilor prahova,,, si
semneze Actul Adlional la Contractul penAu "Delegare a gestiunii activitdfii de administare a
depozitului de deqeuri municipale BoldegtiScdieni in cadrul SMID prahova,,, nr.
59'1311315/30.12.2021, privind modificarea tarifelor invocate la art. 2 din prezenta hottuare.

ART.s. - Se acorde mandat special domnului Gheorghe Biddran avdnd funclia de Viceprimar , sa
voteze in numele si pe seama Consiliului Local al Oraqului Sinaia, in cadrul Adundrii Generale a
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managemenlul Deqeurilor prahova,,,
ajustarea tarifelor de la art. 3, din prezenta hottuare.

ART.6. - Prezenta hotirare va fi dusa la indeplinire de Direclia Politia Locald, va fi adusa la cunostinlA
publicA, comunicate si inaintatA persoanelor si institufiilor interesate:

- Instituliei Prefectuluijud. Prahova
- Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Degeurilor

Prahova"
- SC. Comprest SA Braqov.

Sinaia, 10.10.2022

CONT EAZA,
SECRItsTA ENERAL

TRICE-E DULESCU

ex. Institutiei Prefeclul jud. PBhova
ex. P.imarului ordulDi Sinaia
ex. ADI Parlenerialul penrru Managemenlul Deseurilo.
ex- Directiei Politia Locala
ex. SC. Comprest SA Brasov

PRESEDINTE .xs


