
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea 

Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.36 alin.(2) lit”d”, alin (4) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art.6, alin.(1), lit.”l” şi „k” şi art.19, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.101/2006 privind serviciile 

de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 7 şi 8 din Ordinul preşedintelui ANRSC nr.109/2007 de aprobare a normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

d) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.384/2013, 

ţinând seama de: 
- adresa Floricon Salub S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Cornu cu  numărul 1758/6.03.2017, 
prin care se propune ajustarea tarifului practicat pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere 
din comuna Cornu, memoriul tehnico-economic şi fişa de fundamentare a preţurilor;  
- prevederile art.17(8) şi 18(2) din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 
a localităţii Cornu nr.1/721/28.02.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
1834/7.03.2017; 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 
înregistrat sub nr. 1835/7.03.2017; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 

 
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 societatea. Floricon Salub S.R.L Câmpina 

pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere pentru persoane fizice de la 4,68 
lei/persoană/ lună(fără TVA) la 5,45 lei/personă/lună (fără TVA), începând cu data de 
01.03.2017. 
 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pt.monizorizarea procedurilor administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
- Floricon Salub S.R.L.Câmpina,  
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA         
                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                                                    Daniela IANCU 
 
Cornu, 7 martie 2017 
Nr. 23 

 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 
 

Nr. 1834/7.03.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către. Floricon Salub 
S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu 

 
                        
Prin adresa nr. 108/23.01.2017, înregistrată la Primăria comunei Cornu cu 

nr.646/27.01.2017, societatea Floricon Salub S.R.L. a solicitat Consiliului Local să aprobe 
ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat persoanelor fizice şi juridice de pe raza 
comunei Cornu, aşa cum se regăseşte în fişa de fundamentare, noile tarife propuse a se aplica 
începând cu data de 01.02.2017 fiind următoarele : 

- pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere persoane fizice de la 4,68 
lei/persoană/lună(fără TVA) la 5,45 lei/personă/lună (fără TVA),  

- pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere persoane juridice de la 69,14 lei/mc 
(fără TVA) la 78,45 lei/mc (fără TVA). 

 - pentru instituţii publice aflate în subordinea autorităţii publice locale de la 41,89 lei/mc 
(fără TVA) la 76,00 lei/mc (fără TVA). 
 

În şedinţa din 28 februarie 2017, Consiliul Local a aprobat ajustarea tarifului propus 
numai pentru persoane juridice, nefiind de acord cu ajustarea tarifului pentru persoane fizice. 

Ca urmare a comunicării acestei hotărâri adoptate, conducerea Floricon Salub SRL a 
revenit la solicitarea iniţială prin adresa nr.338/3.03.2017, înregistrată la Primăria comunei 
Cornu sub nr.1758/6.03.2017, argumentând că neajustarea tarifelor vor pune operatorul în 
imposibilitatea de a achita facturile pentru depunerea la rampă a deşeurilor, ceea ce va avea 
consecinţe negative în activitatea societăţii, aceasta fiind nevoită să procedeze la sistarea prestării 
serviciilor de salubrizare pe raza comunei Cornu. 

În aceste condiţii, am elaborat din nou proiectul de hotărâre pe care l-am iniţiat şi în luna 
februarie şi insist pentru aprobarea acestuia în forma prezentată, pentru a evita riscul de sistare a 
prestării serviciilor de salubrizare pe raza comunei Cornu. 

 
Modificarea preţurilor la tarifele şi taxele practicate de Floricon Salub S.R.L  Câmpina 

sunt de competenţa Consiliului Local, în temeiul prevederilor Legii  nr.101/2006 privind 
serviciile de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 
baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit”d”, alin (4) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.14, precum şi ale art.36 
alin.(2) lit”d”, alin (4) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre de către 

Consiliul local, în forma prezentată.  
 

   
Primar 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                                    
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU                                                                                 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
                                                                                                                           Nr. 1835/7.03.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate 
prestat de către. Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu 

 
 

Analizând Memoriul tehnico-economic şi fişa de fundamentare elaborate de S.C . 

Floricon Salub SRL Câmpina privind necesitatea majorării tarifului practicat pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare, am constatat că indicatorii care au stat la baza întocmirii 

notelor de calcul sunt corecţi, respectându-se datele statistice conform legislaţiei în vigoare. 

Am analizat deasemenea şi prevederile contractului de concesionare nr.1/2006, care este 

în vigoare şi care îi conferă concesionarului dreptul de a iniţia modificarea/ajustarea tarifelor 

pentru serviciile de salubrizare atunci  când cauzele obiective impun acest lucru precum şi de a 

aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor 

preţului de cost. 

Temeiurile juridice pentru promovarea proiectului de hotărâre sunt prevederile: 

• art.36 alin.(2) lit”d”, alin (4) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

• art.6, alin.(1), lit.”l” şi „k” şi art.19, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.101/2006 privind 

serviciile de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 7 şi 8 din Ordinul preşedintelui ANRSC nr.109/2007 de aprobare a normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată 

cu modificări prin Legea nr.384/2013, 

 
Concluzii: 
 

În raport cu cele prezentate,  avizez favorabil prezentul proiect de hotărâre şi propunem 

adoptarea acestuia în forma  în care este prezentat. 

 
 

     Director executiv,                                                    
    Daniela CHIŢU                                                
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