
 
 
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
 
 

P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 
nr.15/21.02.2023 

 
 
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"cu noua denumire  a operatorului UNITED 
WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti 

 
          Consiliul local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, întrunit în 

ședință ordinară în data          de 27.02.2023; 
 
    Având în vedere : 
-Referat de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari  pentru susținerea 
Proiectului de hotărâre " în vederea aprobării ajustării tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare cu noua denumire  a operatorului UNITED 
WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti; 
-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 Puchenii Mari 
nominalizate ; 

- Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari; 
Luând în considerare : 

-Adresa nr.732 din 27.01.2023 a ADI –Managementul Deseurilor Prahova, înregistrată 
la Primaria Comunei Puchenii Mari sub nr.1910/27.01.2023, 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 cu noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS 
S.R.L.Bucuresti de ajustare a tarifelor de prestare a serviciilor de salubritate; 
- Hotararea nr. 2/23.01.2023 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” 
-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 :  



-  prevederile OUG nr.133/30.09.2022, pentru modificarea si completarea OUG nr. 
92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legea  serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101 /2006 ; 
-  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 cu noua 
denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti, conform anexei  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 Puchenii Mari și compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului , iar prin grija secretarului 
general al comunei Puchenii Mari, 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 Puchenii Mari www.pucheniimari.ro. 
 

PRIMAR, 

Negoi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la PHCL nr.   din 21.02.2023 
 

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  cu noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti: 

 
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 
urban 
 lei /pers./luna 

8,79 10,49 5.69 6,58 14,48     17,07 

Utilizatori casnici 
rural(lei/locuitor/luna) 

5,15 6,11 2,48 2,86 7,63 8,97 

Utilizatori non – 
casnici 
Lei / tona 

313,21 370,95 940,43 1.087,29 417,77 490,37 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilizatori Tarif  anul 2024 
-fara TVA- 

Colectare si 
transport deseuri 

minicipale 

Colectare si transport 
separat al deseurilor 

municipale reciclabile 
colectate pe fractii 

Colectare si transport 
deseuri municipale in 

amestec 

Actual  Propus Actual Propus Actual Propus 

Utilizatori 
casnici 
urban 
 lei 
/pers./luna 

8,79 10,49 5,68 6,56 14,47 17,05 

Utilizatori 
casnici rural 
lei 
/pers./luna 

5,15 6,11 2,47 2,86 7,62 8,97 

Utilizatori 
non – casnici 
Lei / tona 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


