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HOTĂRÂREA NR. 147 
din 26 iulie 2019 

privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii Serviciului public de salubrizare 
al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere : 
" Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe Alexandru, Viceprimarul Oraşului Buftea; 
11 Raportul de specialitate comun întocmit de, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Biroul 

Financiar Contabil şi Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ Autorizaţii şi 

Avize, Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
" Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 75/24.04.2019 privind stabilirea 

modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în Oraşul Buftea şi aprobarea 
documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune; 

" Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr .82117 .05.2019 privind încetarea 
contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul 
Buftea, nr. 6/30891 /26.02.2013, încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Servicii Salubritate 
Bucureşti S.A. 

,. Decizia nr. 960/C4/874/14.06.2019 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 11743/18.06.2019; 

" Hotărârea Consiliului local nr.120/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei de atribuire 
a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul 
Buftea; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile: 
" Art.104 alin. (1), lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
" Art.1, art.2, alin.(1) alin.(2), art.3 lit. e), art.6 alin.(1 ), art.21 alin.(1) din Legea 

nr.10112006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
" Art. 3 alin.(1 ), art. 8 alin.(1 ), art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
" Ordinulului nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei; 
" Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) şi alin. (7) lit. (n) din Codul Administrativ aprobat prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin.(3) lit. (i) şi al art.196 alin. (1) Lit. (a) din Codul 
aprobat prin Ordonanţa de nr. 5712019 



HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se ia act de necesitatea asigurării continuităţii Serviciului public de salubrizare în 
oraşul Buftea până la data desemnării unui operator în urma finalizării procedurii de atribuire prin 
licitaţie publică deschisă a contractului de delegare de gestiune prin concesiune, reluată prin 
publicarea în SEAP a documentaţiei/anunţului nr. PC1001331 /17.07.2019. 

Art. 2. - (1) Se aprobă aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare pentru atribuirea contractului de achiziţii publice, cu S.C. Servicii Salubritate 
Bucureşti S.A., ca o măsură strict necesară până la data finalizării procedurii de licitaţie deschisă 
reluată prin publicarea în SEAP a documentaţiei/anunţului nr. PC1001331/17.07.2019, dar nu mai 
mult de 31.12.2019, conform prevederilor art.104 alin. (1), lit. (c) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Se aprobă durata contractului de delegare a serviciului public de salubrizare al oraşului 
Buftea prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, 
începând cu data expirării duratei actului adiţional nr. 7 /17 .05.2019, respectiv 16.08.2019 până la 
data de 31.12.2019. Contractul încetează de drept în cazul rezolvării în această perioadă a situaţiei 
care a determinat aplicarea acestei proceduri, respectiv a desemnării unui operator pentru 
serviciul de salubrizare, în urma finalizării procedurii de licitaţie publică deschisă. 

Art. 3. -Documentaţia de atribuire pentru derularea procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare va fi întocmită prin grija compartimentelor de specialitate. 

(2) Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi să semneze toate 
documentele ce vor rezultă ca efect al punerii în aplicare a prevederilor 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, în 
vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A, şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 


