
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

CONSILIUL  LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

privind  avizarea “Regulamentului de organizare si functionare a serviciului  public de 

salubrizare a localitatilor din judetul Prahova  - revizuit 2019” si acordarea unui  mandat  

reprezentantului Comunei  Poiana Campina  in Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor – Prahova”  

 

 

    Avand in vedere  Referatul  de   aprobare nr. 6773 / 10.07.2020  al dlui  Primar al 

comunei  Poiana Campina – Ioan  Alin Moldoveanu , Raportul de specialitate  nr. 6774 / 

10.07.2020 intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea – inspector – Compartimentul Buget , 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale, Raportul de specialitate nr. 6775 / 10.07.2020 

intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier juridic – Compartimentul Juridic , Relatii cu 

Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul Local, Monitorizare Proceduri Administrative  ,  

Raportul de specialitate   nr. 6776 / 10.07.2020 intocmit de dna. Ioana Elena  Durleanu – consilier 

achizitii publice   -   Compartimentul  Administrare Domeniu Public şi Privat , Achiziţii Publice, 

Accesare Fonduri Nerambursabile şi Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Poiana  Campina, Raportul de specialitate nr. 6955 / 16.07.2020 intocmit de 

dna Elena Tatu – inspector – Compartiment Registru Agricol, Cadastru, Mediu din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina ,  Avizele  nr. 7078/20.07.2020, 

nr. 7083/20.07.2020 si nr. 7087/20.07.2020 ale Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 din 

cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina si Avizul de legalitate nr. 6956 / 16.07.2020 al 

Secretarului general  al  comunei Poiana Campina; 

    Tinand seama de Convocatorul  nr. 1504/03.07.2020 comunicat de  Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara – “ Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor  – Prahova” , 

inregistrat la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 6476 / 06.07.2020 prin care se solicita   

avizarea “Regulamentului de organizare si functionare a serviciului  public de salubrizare a 

localitatilor din judetul Prahova  - revizuit 2019” si acordarea unui  mandat  reprezentantului 

Comunei  Poiana Campina  in Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor – Prahova”  ; 

   Vazand Hotararea Consiliului  local al  comunei Poiana Campina nr. 06/26.02.2009 – 

privind aprobarea asocierii Comunei Poiana Campina cu  Judetul Prahova in vederea constituirii  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – 

Prahova” , Hotararea Consiliului  local   al comunei   Poiana Campina nr. 30/23.07.2009 –privind 

aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de utilitati 

publice pentru serviciul  de salubritate “ Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova” 

si  “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului  public de salubrizare a localitatilor din 

judetul Prahova  - revizuit 2019” intocmit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor – Prahova” si inaintat prin Adresa inregistrata la 

Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 6624/08.07.2020   

    Avand in vedere prevederile OUG nr. 74/2018 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, cu modificarile si completarile ulterioare  si a Ordonantei 

de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

             In conformitate   cu prevederile art. 8 alin.(3)  litera “i”, art. 10 alin (5) si art. 22 alin (4)  

din Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice- republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare , ale art. 6 alin. (1), litera “h” , alin ( (3), art. 8, art. 12 alin 

(3), art. 17  alin (4) si art. 24 alin (2)  din Legea nr. 101/2006 – legea serviciului de salubrizare a  

localitatilor  , republicata si ale art. 5 alin (2), litera ”c” , art. 17 alin (3), litera “c”, pct. (iii)  din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul Pentru Managementul  Deseurilor 

Prahova” ; 

              In temeiul art. 129 alin (2) , litera “d” , alin (7) , litera “n” , art.139 alin (3), litera “g” si  

art. 196 alin (1) , litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 

              Art. 1 Se avizeaza “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului  public de 

salubrizare a localitatilor din judetul Prahova  - revizuit 2019” , prevazut in Anexa unica , parte 

integranta din prezenta hotarare .  

 

               Art.2 Se acorda mandat  domnului Primar  al comunei Poiana Campina – Ioan Alin 

Moldoveanu – reprezentantul Comunei Poiana Campina in Adunarea Generala a Asociatilor – 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - 

Prahova”, sa exercite in numele si pe seama Comunei Poiana Campina  dreptul de vot asupra 

“Regulamentului de organizare si functionare a serviciului  public de salubrizare a localitatilor din 

judetul Prahova  - revizuit 2019”. 

   

 Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin grija 

Secretarului   comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , institutii publice si persoane 

interesate de  Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul 

Local, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei   Poiana Campina, acest compartiment urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari  . 

 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Elena Secara 
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                                                                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                  SECRETAR   GENERAL   AL COMUNEI, 

             Simona Ionela Onea 

 
 

 

 

 

 

 


