
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Anexei  nr.1 din Actul adiţional  

la contractul de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public 
de salubrizare a Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019 

 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.6.887/17 martie 2020 al membrilor 
Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, 
muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d., prin care propun modificarea și 
completarea Anexei  nr.1 din Actul adiţional la contractul de concesiune nr.16.844/     
23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare a Municipiului Câmpina, 
aprobat prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.115/19 martie 2020, promovat de Administratorul public al 
Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.307/20 martie 2020, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul Comisiei buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat şi agricultură din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina; 
 - raportul Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, ş.a.m.d. din cadrul Consiliului local al 
Municipiului Câmpina; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.308/20 martie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.1, art.2, art.3, art.5, alin.(1), art.6, lit.”k” și lit.”l” și art.20, alin.(2), lit.”c” 
din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
modificată și completată; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.”n” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1.(1) – Aprobă modificarea și completarea Anexei  nr.1 din Actul adiţional 

la contractul de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de 
salubrizare a Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 (2) – În baza prezentei hotărâri se va încheia un nou Act adițional la 
Contractul de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 în care se vor prelua tarifele 
fundamentate pentru Serviciul de salubrizare pe domeniul public al Municipiului 
Câmpina, aprobate prin Anexa la prezenta hotărâre.  

Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2020, 
dată la care își încetează valabilitatea Anexa nr.1 din Anexa la H.C.l. nr.12/2019. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Administratorului public; 
- S.C. Floricon Salub S.R.L.; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat. 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,              Secretar General, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Câmpina, 26 martie 2020   
Nr. ____                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 



                                ANEXĂ 
          la H.C.L. nr.___/26 martie 2020 
                      Președinte ședință, 
           Consilier, 
                                                                                        
 
 
 
                                       
                       
              

 
 
 
 
 

TARIFE FUNDAMENTATE PENTRU 
 SERVICIUL DE SALUBRIZARE  

PE DOMENIUL PUBLIC  
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
    CONSILIERI 
Nr.6.887/17 martie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  

Anexei  nr.1 din Actul adiţional la contractul de concesiune nr.16.844/                              
23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare a Municipiului 

Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019 
 

 Subsemnații: Cândea Costantin, Petrescu Ioan, Petrovici Mihaela și Pănescu 
Robert – Cătălin, membri ai Comisiei de specialitate administrație publică locală, 
juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu 
locativ, ș.a.m.d., în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supunem 
analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Anexei  nr.1 din Actul adiţional la contractul de concesiune 
nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare a 
Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa nr.322/11 martie 2020 a 
S.C. Floricon Salub S.R.L. și documentația anexată acesteia, înregistrată la Primăria 
Municipiului Câmpina sub nr.6.454/12 martie 2020 prin care operatorul ne aduce la 
cunoștință că a fost finalizată fundamentarea modificării tarifelor activităților 
desfășurate pe domeniul public în condițiile legislației aplicabile în domeniu. 
 Procedând la verificarea cadrului legal și a documentației tehnico – 
economice la care am făcut referire mai sus, subliniem necesitatea inițierii 
proiectului referitor la ajustarea tarifelor aprobate prin H.C.L. nr.12/31 ian.2019 
pentru activitățile desfășurate de operatorul de salubritate pe domeniul public, 
urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 2.080 lei/lună 
la 2.230 lei/lună, a creșterii de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă a contribuției pentru 
economia circulară, a creșterii tarifului pentru depozitare la Rampa ecologică 
Boldești – Scăieni de la 69,58 lei/tonă la 75,44 lei/tonă (fără T.V.A.), includerii 
tarifelor la Stația de sortare, la Stația de tratare mecano-biologică și la Stația de 
transfer, precum și a creșterii prețului la combustibil, lubrefianți și servicii efectuate 
de către terți. 
 Influența acestor elemente în stabilirea tarifelor ajustate este prezentată pe 
larg în memoriul tehnico – economic întocmit de operator și detaliat în fișele de 
fundamentare întocmite pentru fiecare operațiune desfășurată de acesta. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului local 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 



 Cadrul legal aplicabil: 
- prevederile art.1, art.2, art.3, art.5, alin.(1), art.6, lit.”k” și lit.”l” și art.20, 

alin.(2), lit.”c” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.”n” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

  

 
 

CONSILIERI, 
    dl.Cândea Costantin ____________ 
    dl.Petrescu Ioan ________________ 
    d-na Petrovici Mihaela __________ 
    dl.Pănescu Robert-Cătălin__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit.B.L.                                                                                            
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.308/20 martie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.6.887/17 martie 2020, 
formulat de membrii Comisiei de specialitate administrație publică locală, juridic, 
relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, 
ș.a.m.d.; 

  Având în vedere: 
  - raportul nr.7.115/19 martie 2020, întocmit de Administratorul public al 
Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.307/20 martie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina,  
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei  nr.1 din Actul adiţional 
la contractul de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul 
public de salubrizare a Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.12/           
31 ian.2019, motivat de prevederile: 

- art.1, art.2, art.3, art.5, alin.(1), art.6, lit.”k” și lit.”l” și art.20, alin.(2), lit.”c” 
din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
modificată și completată; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.”n” din și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.                         
                                                                                                                                 
              
 
 


	PROIECT DE HOTĂRÂRE
	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


