
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea noilor tarife, apIicabile de la 1 ianuarie 2019,

beneficiarilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L.,
pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.549/23 ianuarie 2019 a membrilor
Comisiei administra^ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul, servicii si comert,
munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d., prin care propun aprobarea noilor
tarife, apIicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor serviciului de salubrizare
prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul si depozitarea
deseurilor;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.553/25 ianuarie 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
-raportul de specialitate nr.68.550/23 ianuarie 2019, promovat de catre

Administratorul public;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.68.552/
25 ianuarie 2019;

- Anuntul Public inregistrat sub nr.l.885/25 ianuarie 2019 referitor la
elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ;

In conformitate cu prevederile:
- art.7, alin.(15) si art.8, alin.(4) din Contractul de concesiune privind serviciul

public de salubrizare aMunicipiului Campinanr.l6.844/23 dec.2002;
- art.43, alin.(2), lit."d" din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de

utilita^i publice, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
- art.6, alin.(l), lit."l", art.20, alin.(2), lit."c" si art.25 din Legea nr.l01/2006 a

serviciului de salubrizare a localita^ilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum s^ pentru
modificarea $i completarea unor acte normative si a H.G. nr.937/2018 pentru
stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

- O.U.G. nr.74/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor $i a de$eurilor de ambalaje si a O.U.G. nr.l96/2005 privind Fondul
pentru mediu;

-punctului 2 din Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 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;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 din Legea nr.215/2001
privind administra$ia publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra$ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba tarifele aplicabile beneficiarilor serviciului de salubrizare
prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea separata a deseurilor
municipale, aplicabile persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru deseuri
reciclabile si pentru alte deseuri, dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice: 9,66 lei/pers/luna (fara TVA);
b) pentru persoanejuridice:

bl) pentru persoane juridice de tip 1 - agenti economici si institutii
publice, cu exceptia celor aflate in subordinea primariei: 81,99 lei/mc/luna (fara
TVA);

b2) pentru persoane juridice de tip 2 - primarie si institutii publice
aflate in subordinea primariei: 80,19 lei/mc (fara TVA).

Art.2. - Noile tarife se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2019.
Art.3. - Se aproba decontarea din bugetul local al Municipiului Campina a

contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale de pe raza
Municipiului Campina, destinate a fi eliminate prin depozitare, in cuantumul
prevazut de legislatia in vigoare.

Art.4. - Decontarea contributiei pentru economia circulara de catre Consiliul
local al Municipiului Campina se va face dupa prevederea si aprobarea sumelor
corespunzatoare in bugetul local pentru anul 2019, incepand cu data de 1 ianuarie
2019.

Art.5. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.46/22 martie
2018.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- DirecJiei economice;
- Directiei juridice;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina.
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