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Nr. 53 din 14.04.2021 

  
P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 

privind  acordarea unui mandat special Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani 

și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792  

din 13.09.2016 - ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  
transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei” 

 
 
      Având în vedere: 
         - Referatul de aprobare nr. 11706 din 14.04.2021 al Primarului Comunei Ariceștii Rahtivani  
prin care se propune acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să 
voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. 
”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional 
nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016’”Delegare prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare, transport și  transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2 Boldești Scăeni și 6-Valea 
Doftanei, ” 
 - Adresa  nr. 1129  din 09.04.2021 emisă de ADI „Parteneriatul pentru  Managementul 
Deseurilor-Prahova „înregistrată  la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova sub 
nr.11681 din 14.04.2021 , prin care se solicită acordarea unui mandat special Primarului comunei 
pentru votarea în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală 
a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul 
adițional nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016; 
 - Fișele de fundamentare  aferente anilor 2021 ,2022 ,2023 și 2024 pentru fiecare tip de 
utilizator  transmise de către ROSAL GRUP S.A. cu adresa nr. 193 din 30.03.2021 și înregistrată la 
A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 1031 din 30.03.2021; 
 - art. 7 lit. b) din contractual de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și  transfer a deseșeurilor municipal  în zonele: 2 Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei; 
 - Art.26 alin.(7 )  din  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor  nr. 101/2006 , 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
 - prevederile  art.129, alin.(2) litera d) coroborate cu alin. (7) litera  n)  din  OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani ,judeţul Prahova 
 

H O T Ă R Â Ș T E : 
 

           Art.1. Se acordă mandat special domnului Gheorghe ORBU -  Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia,   
în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor, A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova,  să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul   nr. 1792  din 13.09.2016 -

    



’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deseșeurilor 
municipale în zonele: 2 Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei.” 
 Art.2 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de 
Secretarul genral al  comunei  
 
   
 

INIȚIATOR, 
                     Gheorghe ORBU 

 
 
 
      AVIZAT, 

                                                                                SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                                         Violeta-Neluța PETCU 
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REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani 

și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul  

nr. 1792  din 13.09.2016 
 
 

Cu adresa  nr. 1129  din 09.04.2021 emisă de ADI „Parteneriatul pentru  Managementul 
Deseurilor-Prahova „înregistrată  la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova sub 
nr.11681 din 14.04.2021 ,  solicită acordarea unui mandat special Primarului comunei pentru 
votarea în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. 
”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional 
nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016; 
 ROSAL GRUP S.A.,  cu adresa nr. 193 din 30.03.2021   înregistrată la A.D.I. ”Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 1031 din 30.03.2021 a transmis Fișele de 
fundamentare  aferente anilor 2021 ,2022 ,2023 și 2024 pentru fiecare tip de utilizator . 

Consiliul local, in exercitarea atribuțiilor prevazute de O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, asigură, potrivit competenței sale și în 
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.  

Ținând cont de cele susmenționate consider necesar și oportun emiterea unui proiect de 
hotarare pentru acordarea unui mandat special Primarului comunei  Ariceștii Rahtivani  să voteze 
în numele  comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. 
”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional 
nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016 
  
 

 
 PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
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Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în 

Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să 
aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016 

         
           Proiectul de hotărâre privind  acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea 
Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să 
semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016 a fost propus şi iniţiat de 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani.  

Cu adresa  nr. 1129  din 09.04.2021 emisă de ADI „Parteneriatul pentru  Managementul 
Deseurilor-Prahova „înregistrată  la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova sub 
nr.11681 din 14.04.2021 ,  solicită acordarea unui mandat special Primarului comunei pentru 
votarea în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. 
”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional 
nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016; 
 ROSAL GRUP S.A.,  cu adresa nr. 193 din 30.03.2021   înregistrată la A.D.I. ”Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 1031 din 30.03.2021 a transmis Fișele de 
fundamentare  aferente anilor 2021 ,2022 ,2023 și 2024 pentru fiecare tip de utilizator . 

 În art. 7 lit.b)  din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, 
transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele 2 –Boldeşti Scăeni şi 6-Valea Doftanei, 
operat SC Rosal Grup SA nr.1792/2016, cu modificările și completările ulterioare se precizează că” 
Delegatarul are obligația să aprobe(inclusive ajustările și modificările) tarifele propuse de delegate, 
conform legii în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul A.D.I.” 

Conform prevederilor art. 129, alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulteioare, consiliul local aprobă strategille privind 
dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale. 

Totodată, consiliul local, in exercitarea atribuțiilor prevazute de Codul administrativ, asigură, 
potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local.  
       Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile 
legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa de consiliu local. 
  

INSPECTOR, 
Mihai CAZAN 

    


