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HOTĂRÂREA NR. 237 
Din 13 decembrie 2019 

privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea - Lot 1 Delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
, Raportul de specialitate comun al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize, al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice şi al Serviciului 
Juridic şi Autoritate Tutelară; 

, Raportul procedurii comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului; 
• Hotărârea Consiliului local 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 nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de 
salubrizare al oraşului Buftea; 

, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Prevederile art. 8, art. 9 şi ale art. 43 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 6, art. 13, art. 20, art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (4), art. 26 şi ale art. 
27 din Legea nr. 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederile Ordinului A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea normelor de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

, Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului Cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

, Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

, Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867 /2016 de aprobare a normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 100/2016; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d) coroborate cu alin. (7) lit. 
n) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 
cu modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea şi încheierea Contractului de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea - Lot 1 Delegare de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea, cu 
societatea SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI S.A. - terţ susţinător IRIDEX GROUP IMPORT 
EXPORT S.R.L., prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă tarifele practicate de către operatorul serviciului de salubrizare 
în oraşul Buftea, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate al primarului să întocmească şi să semneze contractul de delegare de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea. 

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, operatorului serviciului 
public şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.237 /13.12.2019 

Tarifele - Lot 1 Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare în 
oraşul Buftea 

Conform ofertei financiare depusă în cadrul procedurii de licitaţie publică 

Nr. 
OPERAŢIA U.M. TARlF /UM/LEl FARA TVA 

Crt. 

I. COLECTAREA, COMPACTAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR SOLIDE, CU EXCEPŢIA 
CELOR TOXICE, PERICULOASE SAU CU REGIM SPECIAL 

1 Colectare deşeuri municipale fracţia 
Lei/pers/lună 

umedă utilizatori casnici 4,40 lei 
2 Colectare deşeuri municipale fracţia 

Lei/pers/lună 
0,49 lei 

uscată utilizatori casnici 
3 Colectare deşeuri municipale fracţia 58,45 lei 

umedă A.E. (agenţi economici) şi I.P. Lei/mc 
(instituţii oublicel 

4 Colectare deşeuri municipale fracţia 1,04 lei 
uscată A.E. (agenţi economici) şi I.P. Lei/mc 
(institutii oublice) 

5 Colectare deşeuri stradale şi Lei/to 179,35 lei 
asimilabile 

6 Colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de 
49,85 lei activităţi de reamenajare şi Lei/mc 

reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora 
7 Colectarea, transportul, depozitarea 44,47 lei 

şi valorificarea deşeurilor voluminoase Lei/mc 
(mobilier etc.) 

li. MĂTURATUL, STROPITUL, SPĂLATUL ŞI ÎNTREŢINEREA CĂILOR PUBLICE 

8 Măturatul manual al străzilor şi Lei/1000 mp 20,59 lei 
trotuarelor 

9 Măturatul mecanizat al străzilor Lei/1000 mp 9,90lei 

10 lntreţinerea căilor publice Lei/1000 mp 9,49 lei 

11 Răzuitul rigolelor Lei/mp O, 14 lei 

12 Soălatul străzilor Lei/1000 mo 14, 17 lei 
13 Stropitul carosabilului Lei/1000 mp 2, 99 lei 

14 Colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj Lei/kg 40,00 lei 
sau către instalaţiile de neutralizare 



III. CURAŢAREA, TRANSPORTUL ZAPEZI! DE PE CAILE PUBLICE ŞI.MENŢINEREA IN FUNCŢIUNE A 
ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHEŢ 

15 Curăţatul manual al zăpezii şi gheţii Lei/1000 mp 47,29 lei 

16 Curăţatul mecanizat (plugui tul) 5,94 lei 
zăpezii (inclusiv material Lei/1000 mp 
antiderapant) 

17 lncărcatul şi transportul zăpezii 
Lei/mc 

9,86 lei 

18 Combaterea poleiului (inclusiv Lei/1000 mp 10,76 lei 
material antiderapant) 

Contrasemnează 
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