
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPIN^

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.lO din 3

aprobarea noilor tarife, aplicabile de la 1 ktnU
benef!ciarilor serviciului de salubrizare prestat de S.C

pentru colectarea, transportul si depozitar

Camp
Avand in vedere expunerea de motive nr.68.598A

ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului
modificarea si completarea H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 201
tarife, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor
prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea,
deseurilor;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.612/21 februarie 20

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.604/21 februarie

Administratorul public;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consil

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, prograr
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consil
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locati

- avizul secretarului Municipiului Campina,
22 februarie 2019;

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

public de salubrizare a Municipiului Campina nr.l6.844/23
- art.6, alin.(l), lit."l", art.20, alin.(2), lit."c" si art.2

serviciului de salubrizare a localita$ilor, republicata, cu m
ulterioare;

- Cap.IV, art.l8, alin.(2) si art.l9 din Anexa nr.l
privind modificarea $i completarea Ordinului ministrulu
apelor nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

- O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor
modificarea $i completarea unor acte normative si a
stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

- O.U.G. nr.74/2018 privind modificarea si comp
privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind n
ambalajelor $i a de$eurilor de ambalaje si a O.U.G. nr
pentru mediu;
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- punctului 2 din Legea nr.31/2019 privind aprobar^a (
Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea si completarea
regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modali
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei d u
196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l
privind administra|ia publica locala, republicata, modificate s

fn temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art
nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, rebu
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta

Art.I. - H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 2019 privind a
aplicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor serviciulu; d(
S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportui si
se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. - Art.l, lit.bl) si lit.b2) se completeaza si va avea uri
"Art.l. - Aproba tarifele aplicabile beneficiarilor sei

prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea
municipale, aplicabile persoanelor fizice si persoanelor j
reciclabile si pentru alte deseuri, dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice: 9,66 lei/pers/luna (fara TYA
b) pentrupersoanejuridice:

bl) pentru persoane juridice de tip 1 - ageiti
publice, cu exceptia celor aflate Tn subordinea primarie
TVA), la care se adauga contributia pentru econom
10,50 lei/mc, rezultand un tarifde 92,49 lei/mc/Iuna (fa

b2) pentru persoane juridice de tip 2 - prima
aflate in subordinea primariei: 80,19 lei/mc (fara
contributia pentru economia circulara calculata la 10,5(
tarifde 90,69 lei/mc (fara TVA)".

2. - Art.3 se completeaza si va avea urmatorul continu
"Art.3. - Se aproba decontarea din bugetul local al

pentru persoanele fizice beneficiare ale serviciului de
incheiate contracte de prestari servicii cu operatoru
contributiei pentru economia circulara pentru deseuri
Municipiului Campina, destinate a fi eliminate prin depo
0,64 lei/persoana/luna (fara T.V.A.). Achitarea din buget
pentru economia circulara in conditiile stabilite prin pre
pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019".

3. - Art.4 se completeaza si va avea urmatorul cupr
"Art.4. - Decontarea contributiei pentru economia

local al Municipiului Campina, in conditiile prevazute
prevederea si aprobarea sumelor corespunzatoare in buge
pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019".
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Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Judetului Prahjov^
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc$iei economice;
- Directiei juridice;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campin
- Serviciului administrarea domeniuldi

Pre$edinte de $edin{a
Consilier,

d-na Lup$ LiviaLupUl
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Campina, 26 februarie 2019
Nr.20
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Contrasemneaza,
Secretar,
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