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HOTĂRÂREA NR. 19 
din 29 ianuarie 2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/31.07.2012 privind aprobarea 
instituirii taxei de salubrizare în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Compartimentul 

Domeniul Public, Privat şi Comercial; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 68/31.07.2012 privind aprobarea instituirii 

taxei de salubrizare în oraşul Buftea 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.133/31.10.2013 privind modificarea 

cuantumului taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Buftea, care nu au 
încheiate contracte de salubrizare cu operatorul serviciului public, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2012; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buftea; 
În conformitate cu prevederile: 
- Art.6 alin. (1) lit. (k), art.8, art. 26 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 101 /2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Art.484 din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- 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, 
a Legii nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
ambalate şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu; 

- Art. 36 alin. (4), lit.c), 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. (2) lit. (c), art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă 
modificarea cuantumului taxei de salubrizare instituită în oraşul Buftea, pentru persoanele 
fizice şi persoanele juridice care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul 
serviciului de salubritate, prevăzută în Hotărârea Consiliului local nr.68/31.07.2012, 
astfel: 

• Art.1, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
- ,,Pentru persoanele fizice cu domiciliul în oraşul Buftea care nu au încheiate 

contracte de salubrizare cu operatorul serviciului public, se stabileşte taxa în cuantum de 
8,72 lei /persoană/lună. 



- Pentru persoanele fizice care deţin proprietate pe raza oraşului Buftea, dar care 
nu au domiciliul/reşedinţa în oraşul Buftea, se stabileşte taxa în cuantum de 30 
lei/ gospodărie/lună. 

• Art.1 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare pentru persoanele juridice, pe raza Oraşului 
Buftea care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul serviciului public, 
astfel: 

- Persoane juridice agenţi economici şi instituţii publice: 92,93 lei/mc/lună. 

Art. 2. - Celelelate prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 68/31.07.2012 rămân 
nemodificate. 

Art. 3. - 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, 
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