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.L. nr.20 din 26 februarie 2019 referitoare la modificarea si
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
dificarea H.C.L. nr.20 din 26 februarie 2019
completarea H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 2019 privind aprobarea
aplicabile de la l ianuarie 2019, beneficiarilor serviciului de

:ar^ prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea,
transportul si depozitarea deseurilor

iuarie 2019, beneficiarilor serviciului de salubrizare prestat de
Sa ub S.R.L., pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor;

made:
de specialitate nr.68.683/22 martie 2019, promovat de Directia
drul Primariei Municipiului Campina;
de specialitate nr.68.679/22 martie 2019, promovat de catre

3ublic;
ul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
spectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
domeniului public si privat si agricultura;

;omisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
iv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;
secretarului Municipiului Campina, Tnregistrat sub nr.68.689/

fundamentare intocmita de Administratorul public, inregistrata sub
e2019;

Drrjiitate cu prevederile:
.(15) si art.8, alin.(4) din Contractul de concesiune privind serviciul

bripare a Municipiului Campina nr.l6.844/23 dec.2002;
.(l), lit."l", art.20, alin.(2), lit."c" si art.25 din Legea nr.l01/2006 a
ubrizare a localitajilor, republicata, cu modificarile ^i completarile

nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum $i pentru
ompletarea unor acte normative si a H.G. nr.937/2018 pentru
ui minim brut pe tara garantat in plata;
nr.74/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.211/2011
deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a

de$eurilor de ambalaje si a O.U.G. nr.l96/2005 privind Fondul

2 din Legea nr.31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind
or, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
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31
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deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta^
Fondul pentru mediu; j %|
in.(2) din Ordinul nr.578/2006 pentru aprobarea|̂ t0do1ogie'i
u|iilor si taxelor datorate la Fondul pentru me<

"9; x^/u"
lin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 din Legea nr^R72001
aJia publica locala, republicata, modificata si completata;
art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea

vind administra^ia publica locala, republicata, modificata si

ocal al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

.C.L. nr.20/26 februarie 2019 pentru modificarea si completarea
ianuarie 2019 privind aprobarea noilor tarife, aplicabile de la
beneficiarilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon

pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor se modifica,
ea:
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lit.a) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
Aproba, mcepand cu data de l martie 2019, tarifele aplicabile
viciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru
ata a deseurilor municipale, aplicabile persoanelor fizice si
ice pentru deseuri reciclabile si pentru alte deseuri, dupa cum

ru persoane fizice: 9,66 lei/pers/luna (fara TVA), la care se
tia pentru economia circulara calculata la 0,64 lei/pers./luna,
ifde 10,30 lei/pers/luna (fara TVA);
>ersoanejuridice:
3entru persoane juridice de tip l - agenti economici si institutii

publice, cu tKce|ptia celor aflate in subordinea primariei: 81,99 lei/mc/luna (fara
TVA), la cai;
lei/mc, rezultand

adauga contributia pentru economia circulara calculata la 10,50
un tarifde 92,49 lei/mc/luna (fara TVA);
3entru persoane juridice de tip 2 - primarie si institutii publice
;a primariei: 80,19 lei/mc (fara TVA), la care se adauga contributia
circulara calculata la 10,50 lei/mc, rezultand un tarif de 90,69

)"-
se completeaza si va avea urmatorul continut:
Se aproba decontarea din bugetul local al Municipiului Campina,
e fizice beneficiare ale serviciului de salubrizare care au incheiate
ari servicii cu operatorul S.C. Floricon S.R.L. a contributiei pentru
ra pentru deseurile municipale de pe raza Municipiului Campina,

eli^ninate prin depozitare, in cuantum de 0,64 lei/persoana/luna (fara
:a din bugetul local a contributiei pentru economia circulara in
lite prin prezenta hotarare se face pentru perioada
ebruarie 2019".
se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
3econtarea contributiei pentru economia circulara de catre Consiliul
iului Campina, in conditiile prevazute la art.3, se va face dupa
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Art.II.

Pre$edir
Cor

dl.Panescu

anrobarea sumelor corespunzatoare m bugetul local pentru anul 2019,
a l ianuarie - 28 februarie 2019".
- FJrezenta hotarare se comunica:

- InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc|iei economice;
- Directiei juridice;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat.

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mold^veanu Elena

Campina,

Nr.32
marti8 Jnartie 2019

Cod FP-06-01, ver.l




