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HOTĂRÂREA NR.17 
Din 28 Februarie 2017 

pentru îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în anexa la Hotărârea 
Consiliului local nr. 8/31.01.2017 

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 Financiar, Contabilitate, Serviciul 

Juridic şi Autoritate Tutelară şi Compartimentul Domeniul Public, Privat din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului; 

• Adresa S.C. Salubritate Servicii S.A. nr. 243/13.02.2017, înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 2885/13.02.2017; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 8/31.01.2017 privind modificarea 
tarifelor aferente activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prestate în baza contractului 
nr. 6/26.02.2013, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate, în 
oraşul Buftea; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art.71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (9) 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 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă la punctul doi în anexa la 
Hotărârea Consiliului local nr. 8/31.01.2017, în sensul transcrierii corecte a tarifului de 68, 14 
lei!mc, fără TVA, conform fişei de fundamentare, pentru activitatea: ,,Precolectarea, 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor orăşeneşti, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere cu excepţia celor cu regim special, de la agenţi 
economici, instituţii publice de pe raza oraşului Buftea", în loc de 64, 14 lei /mc, fără TV A. 

Art.2. - 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 S.A. şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE 

STANCIU TĂ·"'-"'".---"' 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


