
 

 

 

Nr. 21.977din 10.10.2022 

 
 

 

Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
  

  

 

 

   U.A.T. Comuna Bărcănești, județul Prahova 

 

         Astazi,  10.10.2022,  UAT Comuna Bărcănești, județul Prahova , anunta deschiderea procedurii 

de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului: PHCL nr.63 din 

10.10.2022 pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare 

aferente Contractului nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii 

acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni 

și 6 Valea Doftanei", operator SC ROSAL  GRUP SA.  

 

         Ca urmare a adresei nr. 3565 din 29 august 2022   primita de la ADI –MANAGEMENTUL 

DESEURILOR PRAHOVA privind ajustarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 

salubrizare, tarife diferentiate conform fiselor de fundamentare  și  conform prevederilor contractului 

nr.1792/ 2013 de delegare a gestiunii  articolul 7-„Obligatiile Delegatarului alin b), sa aprobe(inclusiv 

ajustarile si modificarile)Tarifele propuse de Delegat conform Legii in vigoare ,,obligatie care se va 

exercita prin intermediul ADI” , ajustarea tarifelor   se face prin intermediul ADI, în baza hotărârii 

autorității deliberative. 

 

   Documentatia aferenta proiectului de act normativ include : 

• Referatul de aprobare  nr. 21962/ 10.10.2022  2al primarului comunei Bărcănești privind necesitatea 

adoptarii actului normativ propus; 

•Adresa nr. 3565/29.09.2022 a ADI Managementul Deșeurilor –Prahova și documentele aferente; 

•Nota de fundamentare  întocmită de ADI –Managementul Deșeurilor Prahova, privind solicitarea 

operatorului SC ROSAL GRUP SA de ajustare a tarifelor de prestare a serviciilor de salubritate. 

  

Textul complet al  Proiectului   de    hotărâre nr. 63  din 10.10.2022  pentru aprobarea 

ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului 

nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, 

transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei", 

operator SC ROSAL  GRUP SA. este  următorul : 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

U.A.T.  COMUNA     BĂRCĂNEŞTI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
" 

              

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E NR.63 din 10.10.2022 
 

         pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente 

Contractului nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de 

colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea 

Doftanei", operator SC ROSAL  GRUP SA.   

 

 

          Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară în 

data          de .............. ; 

 

 

Având în vedere : 

-Referat de aprobare nr.21.962 din 10.10.2022 al Primarului comunei Bărcăneşti pentru 

susținerea Proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Vuță  

Marius- Viorel– viceprimar , reprezentantul localității Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  

în  A.G.A.  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Parteneriatul pentru Managementul 

Deseurilor Prahova -zona 2 Boldesti –Scaeni" în vederea aprobării ajustării tarifelor pentru 

activitățile specifice serviciului de salubrizare; 

-Raportul de specialitate al compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  desemnat/e  în  vederea  analizării  și  întocmirii  raportului  de  specialitate  la  

Proiectul  de hotarâre menționat; 

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti nominalizate ; 

- Avizul secretarului general al comunei Băcăneşti; 
 

Luând în considerare : 

-Adresa nr.3565 din 29.09. 2022 a ADI –Managementul Deseurilor Prahova, înregistrată la Primaria 

Comunei Bărcănești sub nr. 21338/ 29.09.2022, prin care se solicită aprobarea ajustării tarifelor 

pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare; 

-Nota de fundamentare , întocmită de ADI –Managementul Deșeurilor Prahova, privind solicitarea 

operatorului SC ROSAL GRUP SA de ajustare a tarifelor de prestare a serviciilor de salubritate ; 

-Art.7 lit.b) din Contractul nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii 

acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni 

și 6 Valea Doftanei"; 

In conformitate cu prevederile :  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 
CONSILIUL LOCAL 

 



-  art. 26 alin. (7) și art.28 
6 

 alin. (1) din Legea  serviciului de salubrizare a localităților nr.101 /2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

-  art. 9 alin.(2)  lit.d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006,republicată,  cu modificările și 

completările ulterioare ; 

- art.129 alin.(1) din Ordonanța de Urgența a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și  

completările ulterioare; 

          In temeiul art. 139 alin.(3) lit. f) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța  de Urgență a  

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul   administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1.- Se aprobă ajustarea  tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare 

aferente  Contractul nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității 

de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea 

Doftanei", operator  SC ROSAL GRUP SA, conform anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2.- Se  acordă mandat  special domnului Viorel-Marius VUȚĂ , viceprimar  , în  calitate 

de  reprezentant  al comunei Bărcănești, pentru  a vota   în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de 

Dezvoltare  Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova",  

pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente  

Contractul nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de 

colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea 

Doftanei", operator  SC ROSAL GRUP SA, propuse prin nota de fundamentare ,  tarife prevazute 

în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3.-  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana 

nominalizată la art.2, primarul comunei Bărcănești și compartimentele de specialitate 

din cadrul aparatului propriu al primarului , iar prin grija secretarului general al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova va fi înaintată şi comunicată persoanelor şi 

autorităţilor interesate, în termenele prevăzute de lege, și o va face publică prin afișare 

pe site-ul Primăriei Comunei Bărcănești www.barcanesti.ro. 

 

Iniţiator conform art.136 alin.(1) : 

PRIMAR, 



 Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

 

http://www.barcanesti.ro/


Anexa la PHCL nr.63 din 10.10.2022 
 

Tarife propuse prin notele de fundamentare 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare aferente  Contractul nr.1792/13.09.2016 

pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a 

deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei",  

operator  SC ROSAL GRUP SA: 

 
Utilizatori Tarif anul 2022 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport separat 

al deseurilor miniciupale 

reciclabile colectate pe fractii 

Colectare si transport deseuri 

municipale in amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5,15 6,11 2,48 2,87 7,63 8,98 

Utilizatori non – 

casnici 

Lei / tona 

314,19 372,08 942,59 1.089,77 418,95 491,72 

 

      

 
Utilizatori Tarif  anul 2023 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport separat 

al deseurilor miniciupale 

reciclabile colectate pe fractii 

Colectare si transport deseuri 

municipale in amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5.15 6,11 2,48 2,86 7,63 8.97 

Utilizatori non – 

casnici 

Lei / tona 

313,21 370,95 940,43 1087,29 417,77 490,37 

 
Utilizatori Tarif  anul 2024 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport separat 

al deseurilor miniciupale 

reciclabile colectate pe fractii 

Colectare si transport deseuri 

municipale in amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5,15 6,11 2,48 2,86 7,62 8,97 

Utilizatori non – 

casnici 

Lei / tona 

312,18 369,76 938,25 1.084,79 416,55 488,96 

 

 

 

 



 

 

Documentatia poate fi consultata: • pe pagina de internet a institutiei, la www.barcanesti.ro 

• la sediul institutiei comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr.108, județul Prahova  

• proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la biroul de relatii cu 

publicul al institutiei. 

    

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 21.10.2022: 

   □ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul ..................;  

   X ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: secretar@barcanesti.ro ; 

   □ prin posta, pe adresa ....-...; 

   X la sediul institutiei, la Registratura, adresa  comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 108, 

județul Prahova, intre orele 8,00-15,30. 

   Materialele transmise vor purta mentiunea „Propuneri privind  P.H.C.L. pentru aprobarea ajustării 

tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului 

nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, 

transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei", 

operator SC ROSAL  GRUP SA.  

 

 

    Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

institutiei, la linkul https://barcanesti.ro/transparenta-decizionala. 

   Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris va fi justificata in scris. 

    Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbata public 

proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal 

constituita sau de catre o alta autoritate sau institutie publica pana la data de- 

    Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: 

telefon:0725913626 e-mail: secretar@barcanesti.ro, persoana de contact: Nicoleta Savu. 

  
 

 

 

     P R I M AR,                                      Secretar  general  al comunei, 

 

                            Gheorghe DIMA                                                       Nicoleta SAVU 

 
 

 

      Afişat astăzi, 10.10. 2022   , orele  18,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, și 

site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 

 

Nicoleta SAVU 

http://www.barcanesti.ro/
mailto:secretar@barcanesti.ro
https://barcanesti.ro/transparenta-decizionala
http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


 

 

R  E  F  E  R  A  T   D  E   A  P  R  O  B  A  R  E 

al ,,Proiectului de hotarare pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792/13.09.2016 pentru "Delegarea 

prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor 

municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei", operator SC ROSAL  

GRUP SA ” 

 

    Ca urmare a adresei nr. 3565 din 29.08.2022   primita de la ADI –

Managementul Deseurilor Prahova privind ajustarii  tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare  , conform fiselor de fundamentare,  avand in vedere 

prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 

211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ADI –MANAGEMENTUL 

DESEURILOR PRAHOVA, in calitate de Delegatar, solicita un mandat special prin 

hotarare de Consiliul Local in vederea aprobarii ajustarii preturilor si tarifelor . 

   Verificand documentatia prezentata de ADI – Parteneriatul pentru managementul 

deseurilor Prahova si a fiselor de fundamentare pentru modificare tarif colectare, 

transport si transfer deseuri menajere si reciclabile persoane fizice si juridice din mediu 

rural, anul 3,  va  prezint propunerile de ajustare a tarifelor fara TVA , practicate de SC 

ROSAL GRUP SA , conform Contractului nr . 1792/ 2013 de delegare a gestiunii, in 

zonele 2  Boldesti – Scaeni si 6 Valea Doftanei: 
Utilizatori Tarif  anul 2022 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport 

separat al deseurilor 

miniciupale reciclabile 

colectate pe fractii 

Colectare si transport 

deseuri municipale in 

amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5,15 6,11- 2,48 2,87 7,63 8,98 

Utilizatori non 

– casnici 

Lei / tona 

314,19 372,08 942,59 1.089,77 418,95 491,72 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

PRIMAR 

Nr.   21.692/10.10.2022 
 

 

 

Repartizat  pentru raport 

specialitate ________cu adresa  

nr._________din_____2022. 

 

Repartizat  pentru aviz :1)comisie specialitate  CL nr.1 cu 

adresa  nr._____din_____2022;2)comisie specialitate  CL 

nr.2 cu adresa nr._________din_____2022; 3)comisie 

specialitate  CL nr.3 cu adresa nr._________din_____2022; 

 



      Utilizatori Tarif  anul 2023 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport 

separat al deseurilor 

miniciupale reciclabile 

colectate pe fractii 

Colectare si transport 

deseuri municipale in 

amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5.15 6,11 2,48 2,86 7,63 8.97 

Utilizatori non 

– casnici 

Lei / tona 

313,21 370,95 940,43 1087,29 417,77 490,37 

 

Utilizatori Tarif  anul 2024 

-fara TVA- 

Colectare si transport 

deseuri minicipale 

Colectare si transport 

separat al deseurilor 

miniciupale reciclabile 

colectate pe fractii 

Colectare si transport 

deseuri municipale in 

amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 

casnici  

 lei /pers./luna 

5,15 6,11- 2,48 2,86 7,62 8,97 

Utilizatori non 

– casnici 

Lei / tona 

312,18 369,76 938,25 1.084,79 416,55 488,96 

Necesitatea ajustarii tarifelor diferentiate  practicate pentru serviciile de salubritae 

o reprezinta racordarea acestora la modificarile legislative din ultima perioada, respectiv 

intrarea in vigoare Ordonanță de Urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termenesi majorarea 

salariului minim pe economie tinand cont si de prevederile Ordonantei  de Urgenta 

nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006 

Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului 

Local al comunei Bărcăneşti, proiectul de hotărâre alaturat. 

 

PRIMAR, 

 

Gheorghe DIMA  

 

 

 

 

 

https://www.lege-online.ro/lr-ORD%20DE%20URGEN%C5%A2%C4%82-133%20-2022-(259800)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-ORD%20DE%20URGEN%C5%A2%C4%82-133%20-2022-(259800)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-ORD%20DE%20URGEN%C5%A2%C4%82-133%20-2022-(259800)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-ORD%20DE%20URGEN%C5%A2%C4%82-133%20-2022-(259800)-(1).html
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