
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

 
privind acordarea unui mandat special domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu 

să voteze în numele și pe seama comunei Cornu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul 

pentru managementul deşeurilor - Prahova” tarife diferențiate și actualizarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților 

  
         Analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.d),  coroborat cu alin.(7) lit.n), precum și pe cele ale art. art.155 alin. (1) 
lit.d) și alin.(5) lit.a), c) și h) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, 
b) art.43 alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.6 alin.(1) lit.l), art.20 alin.(2) lit.c) și art.25 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art.17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005, 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019; 
f) art.17 alin.(3) lit.d) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
managementul deşeurilor - 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”;  

văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru salubrizare 
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”, înregistrată la Primăria comunei Cornu 
sub nr.7210/10.09.2019, 

 având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8351/15.10.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.8350/15.10.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr.8357/15.10.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii 
publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
 

în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

  



 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
 
              Art.1.- Se acordă mandat special domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, să 
voteze, în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Cornu, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” 
pentru aprobarea următoarelor tarife aplicabile utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de 
societatea Floricon Salub SRL pentru colectarea deșeurilor de pe teritoriul comunei Cornu: 

a) pentru persoane fizice (utilizatori casnici): 
- tarife pentru deșeuri colectate selectiv 7,10 lei/locuitor/lună(cu TVA,) 
- tarife pentru deșeuri colectate în amestec (penalizator) 7,50 lei/locuitor/lună(cu TVA). 

b) pentru persoane juridice (utilizatori noncasnici): 
- tarife pentru deșeuri colectate selectiv 328,38 lei/tonă (cu TVA), 
- tarife pentru deșeuri colectate în amestec (penalizator) 407,13 lei/tonă (cu TVA). 

 
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, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 
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