
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

privind modificarea taxelor speciale pentru serviciul de de salubrizare  
începând cu data de 01.01.2020  

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129 alin.(1),alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”a” Ordonanța de Urgență nr.57/2019, din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
b) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului VIII, art.484 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 6 alin.(1)lit. k) și art.26 și art.27 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Anexa nr.5 din O.U.G nr.74/17.07.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, potrivit căreia valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale 
destinate a fi eliminate prin depozitare crește de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă începând cu 1.01.2020. 
            ținând cont de: 
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.25 din 23 aprilie 2019 privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 la nivelul comunei Cornu; 
b) adresa primită de la  Floricon Salub SRL  cu privire la tarifele propuse spre aplicare începând cu 
01.01.2020 pentru utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din mediul rural, înregistrată sub 
nr.9766/29.11.2019 și fișele de fundamentare; 
c) proiect de act adițional nr.5 la contractul nr. 888A /452 din 05.06.2018: „Delegarea prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor muncipale în zona 7 – 
Cămpina”, transmis de către Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru 
serviciul de salubrizare PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR 
PRAHOVA, fiind întemeiat pe prevederile Anexei nr.5 din O.U.G nr.74/17.07.2018, potrivit căreia 
valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate 
prin depozitare crește de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă începând cu 1.01.2020, înregistrat sub 
nr.9981/6.12.2019; 
              luând act de proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10029/9.12.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
10028/9.12.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, 
înregistrat sub nr. 10030/9.12.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, 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, 
 

     în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.c) și cele 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.  (1) Începând cu data de 01.01.2020 Taxele speciale pentru serviciul de 
salubrizare, prevăzute la capitolul VIII din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.25 din 23 aprilie 2019, se modifică după cum urmează:   
               a)Taxe speciale pentru serviciul de salubrizare: 
a.1.Pentru gospodăriile care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor 
publice de salubritate din comuna Cornu, 12 lei /persoană/lună; 
a.2.Persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor 
publice de salubritate din comuna Cornu, 153 lei/m3. 

                   (2) Modificarea Tabloului cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelul 
impozitelor și taxelor locale, taxe speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Cornu, în limitele și în condițiile titlului IX 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se efectuează prin grija personalului din 
Compartimentul Venituri din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu. 

                   
Art.2. -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează personalul din  

compartimentul venituri. din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu 
 

Art.3. -  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 GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 18 decembrie 2019 
Nr. 73 
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