
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Cornu nr.1/2006 încheiat cu societatea 

Floricon Salub SRL 
 

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

având în vedere 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)Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c)Legii 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d)Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) Hotărârii Consiliului Local Cornu nr.  3 din 3 martie 2009 privind aprobarea asocierii comunei 
Cornu cu judeţul Prahova, în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” 
 g)Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.28 din 28  iulie 2009, privind aprobarea 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”, 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.71 din 22  decembrie 2014; 
f) Hotărârii Consiliului Local Cornu nr.  6 din 7 februarie 2012 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, 
a principalilor indicatori tehnico-economici precum şi a documentelor impuse de Ghidul 
Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”; 
g) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.25 din 30 martie 2017, privind aprobarea 
documentaţiei de delegare a serviciului public de salubrizare şi mandatarea specială a domnului 
Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul 
deşeurilor - Prahova” , 
         analizând: 
a)conținutul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţii 
Cornu nr.1/28.02.2006, cu modificările ulterioare efectuate conform actelor adiționale nr.1,2 și 3; 
b)adresa Consiliului județean Prahova nr.21912/11.01.2018, înregistrată la Primăria comunei 
Cornu sub nr.548/16.01.2018, prin care se comunică faptul că operatorii desemnați câștigători sau 
în curs de desemnare, la nivelul celor 7 zone ale județului, dețin exclusivitatea prestării serviciului 
în aria delegării, precum și faptul că nicio altă entitate nu va putea presta activitățile care fac 
obiectul contractelor de delegare, în aria delegării; 
c) adresa societății Floricon Salub SRL Câmpina nr.411 din 17.01.2018, înregistrată la Primăria 
comunei Cornu sub nr.576 din 17.01.2018, prin care se comunică necesitatea adoptării unor măsuri 
care să asigure continuitatea serviciului de salubrizare pe raza comunei Cornu până la desemnarea 
operatorului SMID pentru zona 7/Câmpina, în care se află și comuna Cornu 

 luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.720/22.01.2018; 
b)raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 721/ 22.01.2018; 
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. – (1)Aprobă prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a localității Cornu nr.1/28.02.2006 încheiat cu societatea Floricon Salub 
S.R.L Câmpina pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare a comunei Cornu cu o perioadă 
de încă 2 ani, respectiv până la data de 1 martie 2020, prin act aditional, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

                (2) Contractul de  delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localității Cornu nr.1/28.02.2006 încheiat cu societatea Floricon Salub S.R.L Câmpina pentru 
prestarea serviciilor publice de salubrizare a comunei Cornu încetează de drept, fără nicio 
despăgubire la data  finalizării procedurii de licitație desfășurată de Asociația de dezvoltare 
intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și încheierea  
contractului de delegare cu operatorul desemnat câștigător pentru gestiunea activității de colectare 
și transport a deșeurilor municipal în zona 7 – Câmpina.  
 
 Art.2.  –   Cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
 

Art.3.  –   Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Viceprimarul comunei Cornu, domnul Nicolae SAVU, 
-Societatea Floricon Salub SRL Câmpina, 
-Asociația de dezvoltare intercomunitară„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”  , 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica Elena IONESCU 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                Daniela IANCU 
Cornu,  30 ianuarie 2018 
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