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HOTĂRÂREA NR. 27 
Din 26 Februarie 2013 

privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun al Compartimentului Domeniul Public, Privat şi 
Comercial, Serviciul I nvestiţii ş i Achiziţii Publice, Serviciul Juridic şi Autoritate Tute l ară; 

• Raportul procedurii comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuiri i contractu lui; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 34 din 21 Martie 2012 privind aprobarea alegerii 

procedurii de delegare de gestiune prin li citaţie publ ică deschisă şi aprobarea 
documentaţiei în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare a oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliu lui local nr. 35 din 21 Martie 2012 privind aprobarea Regulamentului , 
a Indicatorilor de performanţă şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare al oraşului Buftea; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
• Prevederile art. 24 alin . (1) lit. (b) ş i ale art. 30) alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţ i publice, cu modificările ş i completări le ulterioare; 
• Prevederile art. 12 alin. (2), art. (16) alin . (2), art. 23) alin. (2), art. 24) alin . (4) şi ale art. 

26 alin. (3) din Legea nr. 101 /2006 a serviciului de salubrizare a loca l ităţilor, cu 
modificările şi completă ril e ulterioare; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea normelor de stabilire, 
ajustare sau mod ificare a tarifelor pentru activităţ ile specifice serviciului de salubrizare a 
loca lităţ ilo r , cu modificările şi comp letă rile ulterioare; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului Cadru de 
prestare a serviciului de salubrizarea a l ocalităţi lor ; 

• Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiz iţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii ; 
În conformitate cu prevederile art. 36) alin . (1), alin. (2) lit. (d) , alin. (6), lit. (a) , pct. (14) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţ ie i publice locale, republicată, cu modificări le ş i 
comp letă rile ulterioare ; 

În temeiul art. 45 al in . (1) ş i al art. 11 5 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată , cu mod ifi că rile ş i completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se aprobă Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de salubrizare, în oraşu l Buftea, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă tarifele practicate de căt re operatorul serviciului de salubrizare în 
oraşul Buftea şi lista operaţii lor executate, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotă râre. 

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea şi 
aparatul de specialitate al acestuia să întocmească ş i să semneze toate documentele ce 
vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri . 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederi lor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
servicii lor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, operatorului serviciului public 
de sş i In stituţie i Prefectului judeţu lu i Ilfov. 

Contra semnează 
SECRETAR, 

GHEORG+ A CAMELIA 
































