
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinfectie si
pentru activitatea de dezinsectie si deratizare prestate pe baza contractului de

concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.675/23 februarie 2016 a d-lui consilier Nistor

Marian, prin care propune stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinfectie si ajustarea
tarifelor pentru activitatea de dezinsectie si deratizare prestate pe baza contractului de
concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare;

- raportul de specialitate promovat de Direc^ia economica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia buget, finanJe, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public $i privat $i agricultura;
- Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii $i

comerJ $.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
in conformitate cu prevederile art.6, alin.(l), lit."l" din Legea nr.l01/2006 a

serviciului de salubrizare a localitaJilor, republicata;
Luand in considerare prevederile art.8, alin.(l) din Ordinul nr.l09/2007 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a taifelor pentru
activitati specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

in temeiul art.l02 si art.l09, alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

Vazand prevederile art.l02 - art.ll2 din Anexa la H.C.L. nr.ll/28 februarie 2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare sJ func{ionare a serviciului public de
salubrizare a municipiului Campina;

Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

in temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Se stabileste tariful pentru activitatea de dezinfectie si se ajusteaza
tarifele pentru activitatea de dezinsectie si deratizare prestate pe baza contractului de
concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare, dupa
cum urmeaza:

a) Dezinfectie - 0,11 lei/m.p. (fara T.V.A.);
b) Dezinsectie - 0,15 lei/m.p. (fara T.V.A.);
c) Deratizare - 0,14 lei/m.p. (fara T.V.A.).
(2) - Tarifele prevazute la alin.(l) vor fi actualizate, prin Hotararea

Consiliului local.



Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator
Anexa la H.C.L. nr.l30/2010 referitoare la aprobarea Actului adi{ional la contractul de
concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare.

Art.3. - Prezenta hotarare intra m vigoare mcepand cu data de 1 martie 2016.
Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:

- Institu{iei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc$iei economice;
- Direc{iei investi|ii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- S.C. Floricon Salub S.R.L.;
- Mass-mediei locale.
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Consilier, ^tv^jV*X Secretar,
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.68.675/23 februarie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Nistor Marian, consilier local al municipiului Campina, membru al
Comisiei de specialitate buget, fman{e, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat $i agricultura, m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6)
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, maintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI de
hotarare privind stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinfectie si ajustarea
tarifeIor pentru activitatea de dezinsectie si deratizare prestate pe baza
contractului de concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de
salubrizare.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a transmiterii de catre
S.C. Floricon Salub S.R.L. a adresei inregistrata la Consiliul local sub nr.68.669/
22 februarie 2016 prin care solicita aprobarea, incepand cu data de 1 martie 2016 a
tarifului pentru dezinfectie $i respectiv modificarea tarifului pentru dezinsectie si
deratizare.

Urmare a utilizarii unor tehnologii moderne, cu productivitate ridicata si a unor
materiale noi, cu randament ridicat si care nu pun in pericol calitatea vietii, s-a obtinut
reducerea tarifelor practicate si aprobate prin H.C.L. nr.l30/26 august 2010.

Urgenta introducerii pe ordinea de zi a prezentului proiect de hotarare consta in
faptul ca, m conformitate cu art.l09, alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localita{ilor, aceste operatiuni sunt
prestate numai de catre operatorul licentiat de A.N.R.S.C. caruia i-a fost atribuita
activitatea m gestiune directa sau delegata de catre unitatea administrativ - teritoriala.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.6, alin.(l), lit."l" din Legea nr.l01/2006 a serviciului de

salubrizare a localita{ilor, republicata;
- prevederile art.8, alin.(l) din Ordinul nr.l09/2007 pentru aprobarea Normelor

Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitati specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor;

- prevederile art.l02 si art.l09, alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

- prevederile art.l02 - art.ll2 din Anexa la H.C.L. nr.ll/28 februarie 2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare $i func$ionare a serviciului public de
salubrizare a municipiului Campina;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sj alin.(6), lit."a", pct.l4, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata.

CONSILIER,
Nistc^r Marian
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