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HOTĂRÂREA NR. 75

din 24 aprilie 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
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere :
11
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
11
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat,
Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
11
Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
•art.1, alin.2 lit.(e), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d, d1, i), art.22, art.29, art.30,
art.32, art. 33 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•art. 6 alin. (1) lit. e), h) şi i), art.12, art.13 Capitolul li Autorităţi şi competenţe,
Capitolul III Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare din Legea nr.
101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
11 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
'"Hotărârea Guvernului nr. 867 /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii;
11 Legea
nr.101 /2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
• Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu;
"art. I, art. III din Legea nr. 31 /2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211 /2011 privind
regimul deşeurilor;
111
Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de
gestionare a deşeurilor 2014-2020;
11
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
111
Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
111 Ordinul
Preşedintelui
A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

"Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.11112007 privind aprobarea Caietului de sarcinicadru al serviciului de salubrizare a localităţilor ;
11
Ordinul Preşedintelui A. N. R. S. C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localitătilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), 'alin. (2) lit. c), lit. (d), alin.5 lit.a),
alin. (6) lit. (a) pct.14 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
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

administraţiei
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Art.1. - (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalităţii de
gestiune a serviciului de salubrizare în Oraşul Buftea, prevăzut în Anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea -

gestiune

delegată.

Art.2. - Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de salubrizare a oraşului Buftea, prin concesiune, conform Anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând:
11
Anexa nr.2.1 - Instrucţiuni către ofertanţi (fişa de date);
"Anexa nr.2.2 - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de
salubrizare în oraşul Buftea în Oraşul Buftea,judeţ Ilfov;
•Anexa nr.2.3 - Modelul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului de salubritate în oraşul Buftea;
"Anexa nr.2.4- Formulare şi modele de documente.
Art.3. - Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea
prevăzut în Anexa nr. 3
din prezenta hotărâre.

şi

Indicatorii de

performanţă

- Anexa nr.4, care fac parte

integrantă

Art.4. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să
întocmească şi să
hotărâri.

semneze toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei

Art. 5. - 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 şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov.

Contrasemnează,
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