
HOTĂRÂREA NR.__11__
din 13 aprilie 2009

Cu privire la aprobarea majorării tarifului pentru serviciul de salubritate prestat 
populaţiei de către S.C. Floricon Salub S.R.L.

În  temeiul  art.  45  din  Legea administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, republicata;

Având în vedere
- adresa S.C. Floricon Salub S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Cornu cu  numărul 

1077/19.02.2009, prin care se propune ajustarea tarifului practicat pentru colectarea şi transportul 
deşeurilor menajere din comuna Cornu;

-  referatul  de  aprobare al  domnului  primar  Cornel  Nanu şi  raportul  compartimentului  de 
specialitate finanţe-contabilitate; 
    - raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Cornu;

- avizul secretarului comunei Cornu;
- procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 03.03.2009, unde s-a luat 

în discuţie cererea, iar consilierii au acordat avizul de principiu pentru elaborarea unui proiect de 
hotărâre în acest sens;

- dispoziţiile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţii 
Cornu nr.1/28.02.2006;

Luând  în  considerare  prevederile  art.6,  alin.(1),  lit.”l”  şi  art.19,  alin.(2),  lit.”c”  din  Legea 
nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.d, si alin.(6), lit.a, punctul 14, precum şi 
a art. 61 alin.(2), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă ajustarea tarifului  practicat  de S.C.  Floricon Salub S.R.L Câmpina 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere la 3,60 lei/personaă/lună, inclusiv TVA.

Art.2. Noul tarif prevăzut la art.1 se va aplica de către S.C. Floricon Salub S.R.L. 
începând  cu  data  luna  aprilie  2009,  respectând  prevederile  contractului  de  delegare  a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţii Cornu nr.1/28.02.2006.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cornu, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornu, Prefectului Judeţului Prahova, SC 
Floricon  Salub  SRL  Câmpina,  compartimentului  buget-contabilitate  şi  se  va  aduce  la 
cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  
 

Mihai GHEORGHE
………………………………………………………………..

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI CORNU,

  
 Daniela IANCU

………………………………………………………………..

L.S.
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