
                             ROMÂNIA 
                                JUDEŢUL SUCEAVA 

                           MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
                                             CONSILIUL LOCAL    
                                                                                                   

                                                 
                                                HOTĂRÂREA NR. 88 
                                                   din 30 iulie 2015 
          
     pentru modificarea unor tarife de salubrizare, serviciu de utilitate publică delegat 
     SC Florconstruct SRL Suceava prin contractul de concesiune nr.1458/26.01.2006                  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  ordinară din 

30 iulie 2015 
 Având în vedere: 
   - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  

la nr. 14562/ 15.07.2015; 
                     - Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr.14563/ 15.07.2015; 
                     - Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 14564/15.07.2015; 

   - Raportul Poliţiei locale-Compartiment mediu, înregistrat la nr.14565/   15.07.2015;   
                     - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 - Prevederile art.6 alin.(1) lit.k) şi lit.l) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
            - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, prin concesiune, nr.1458/26.01.2006: 
                   - Adresa nr.317800/17.07.2015 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice;                                   

  - Adresa nr.974/05.05.2015 a SC Florconstruct SRL Suceava;                 
                În temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct 14 şi art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare,  

 
                                     HOTĂRĂŞTE: 
 

                 Art.1. Se modifică tarifele de salubrizare, după cum urmează: 
                  a) Colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile 
şi transportul acestora – sortare - persoane fizice = 6,59 lei/persoană/lună,  fără TVA; 
                    b) Colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a celor de ambalaje şi al fracţiei 
biodegradabile - transport, fără depozitare - persoane fizice = 52,74 lei/mc, fără TVA; 
                   c) Colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile 
şi transportul acestora-agenţi economici = 61,81 lei/mc, fără TVA;   
          Art.2. Numerele  curente 14 - 16 din Anexa  7 la  Contractul de concesiune nr. 1458/26.01.2006 
se modifică în mod corespunzător. 
                 Art.3. Primarul municipiului  Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate  şi SC 
Florconstruct SRL Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

   
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

  

Flutur Cristina - Nicoleta 

  Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 

Toader Mândrilă 

 


