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HOTĂRÂREA NR. 50 
Din 31 mai 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 124/30.10.2015 privind 
modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând în vedere 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;

• Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov nr.12402/DP/18.04.2016, înregistrată
la Primăria oraşului Buftea cu nr. 8426/21.04.2016 prin care solicită reanalizarea
şi modificarea Hotărârii nr.124/30.10.2015;

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 124/30.10.2015 privind modificarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 35 /21.03.2012;

• Avizul comisiei Juridice şi de Disciplină;
În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.

101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor şi ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. (d) şi alin. (6) lit. (a) pct.14 
alin. (9) din Legea, administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr.124/30.10.2015 
privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 35 /21.03.2012, în sensul eliminării alin. (2) -
(8) ale art. 130 din Regulamentul serviciului de salubrizare al oraşului Buftea.

(2) Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.124/30.10.2015 privind modificarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea se înlocuieşte cu anexa la 
prezenta hotărâre. 
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