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HOTĂRÂREA NR.152
Din 31 octombrie 2017
privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /26.02.2013
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar,
Contabilitatea Veniturilor, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Compartimentul
Domeniul Public, Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr.1493/28.07.2017 înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr.15630/28.07.2017, prin care înaintează sinteza modificărilor de
tarife însoţite de fişele de fundamentare şi memoriile tehnico-economice justificative;
• Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A nr.1393/06.07.2017 înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr.13879/06.07.2016;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /26.02.2013 privind aprobarea contractului de delegare
de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea,
prelungit prin H.C.L. nr.121 /31.10.2016;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 8/31.01.2017, modificată de Hotărârea Consiliului Local
nr. 17 /28.02.2017;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
• ~vizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
ln conformitate cu prevederile:
• Art. 6 alin.1 lit. (l), art. 8 alin. (1) alin. (2) din Legea nr. 101 /2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea normelor de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;

• Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
• Art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d) şi alin. (6) lit. (a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

administraţiei

HOTĂRĂŞTE

Art.1. ( 1) Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare, în oraşul Buftea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /26.02.2013 Anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în
oraşul Buftea, nr.6/30891
hotărâri prin act adiţional.

/26.02.2013, se va modifica

corespunzător

prevederilor prezentei

(3) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea pentru semnarea actului adiţional la
contractul nr. 6/30891 /26.02.2013, încheiat ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S. C. Servicii Salubritate
S.A vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Bucureşti

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de
specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov.
Contrasemnează,

SECRETAR,

Anexa la

Hotărârea

Consiliului Local nr.152/31.10.2017

Nr.
Crt.

U.M.

ACTIVITATE

1

Colectarea, compactarea, transportul şi
depozitarea deşeurilor menajere de la

lei/pers/
luna

4,32

hârtie I carton

lei/kg

0,96

plastic

lei/kg

1,26

sticlă

lei/kg

0,62

lei/mc

54,58

lei/mc

129,34

lei/mc

91,85

populaţie

2

3

4

5

6

7

Colectarea selectivă,
transportul şi depozitarea
deşeurilor de la populaţie,
agenţi economici, instituţii
publice

Tarif
propus
(lei fără TVA)

Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere de la agenţi economici şi
instituţii publice
Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor stradale şi asimilabile (deşeurile
colectate aferente scuarurilor aliniamentelor
stradale)
Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor din construcţii şi demolări, omogene
(moloz, pământ, beton etc.) şi neomogene (în
amestec cu deşeuri menajere, polistiren etc.) depozitate necontrolat
Colectarea, transportul, depozitarea şi
valorificarea deşeurilor voluminoase (mobilier
etc.)
Colectarea, transportul, depozitarea şi
valorificarea deşeurilor de echipamente
electrice, electronice si electrocasnice
!Măturatul manual al străzilor si trotuarelor
Măturatul mecanizat al străzilor
lntreţinerea curăţeniei stradale şi spaţii verzi
aferente
Răzuitul rigolelor

lei/mc

lei/kg

51, 12

0,31

lei/ 1OOO mp
lei/1000 mp

25,89
8,57

lei/1000 mp

13,25

Stropitul carosabilului
Curătatul manual al zăpezii si Qhetii
Curătatul mecanizat (pluguitul) zăpezii
lncărcatul si transportul zăoezii

lei/ml
lei/1000 mp
lei/1000 mp
lei/1000 mp
lei/1000 mp
lei/mc

0,46
46, 18
7,59
174,05
9,57
20,02

17

Combaterea poleiului

lei/1000 mp

12,51

18

Vidaniare
D.D.D

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spălatul străzilor

19
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Dezinsectie
Dezinfectie
Deratizare

lei/mc
lei/mp
lei/mp
lei/mp
lei/ora/om

50,33
0,92
0,96
0,98
36,48

