HOTĂRÂREA NR.222

din 21 decembrie 2018
privind aprobarea modificării valorii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a
serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea încheiat cu S.C. Servicii
Salubritate Bucureşti S.A.
Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

• Expunerea de motive a Viceprimarului oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară,
Direcţia Economică, Compartiment Domeniul Public, Privat şi Serviciul Achiziţii Publice,
Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională;
• 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;
• Hotărârea Consiliului Local nr.35/21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului, a
Indicatorilor de performanţă şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare al oraşului Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 39/30.03.2015 privind încheierea actului adiţional nr. 1 la
contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în oraşul Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 121 / 31.10.2016 privind aprobarea
prelungirii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de
salubrizare din orasul Buftea încheiat cu S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.
'
'
• Prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de
salubritate în oraşul Buftea nr. 6/26.02.2013 (nr. concesionar 30891 /26.02.2013), astfel cum a
fost modificat prin actele adiţionale;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Buftea;
În conformitate cu prevederile:
'
• Instrucţiunii nr. 1 /2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul
perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau
nesubstanţiale;

• art. 3 lit. a), c), d) şi lit. e) din Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a
cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 7, alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr.51 /2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
• art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d), alin. (6), lit. (a), pct. (14) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115, alin. (1 ), lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
localităţilor, republicată

Adoptă

prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă modificarea valorii contractului de delegare de gestiune prin

concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea, nr. 6/26.02.2013 (nr. concesionar
30891 /26.02.2013), încheiat cu S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., prin suplimentarea
acestuia cu 10%.

Art.2. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul
aparatului de specialitate pentru semnarea actului adiţional la contractul nr. 6/26.02.2013 (nr.
concesionar 30891 / 26.02.2013) ce se va încheia, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor
de specialitate, persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

SECRETAR,
COSTEA SERG

ANGHEL
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