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HOTĂRÂREA NR. 82 
din 17 mai 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. 

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, Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară şi Compartimentul Domeniul Public, Privat, Serviciul Achiziţii Publice, 
Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 222/21.12.2018 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.; 

• 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. 

" Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /26.02.2013 privind aprobarea contra~tului de delegare 
de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile: 
• Capit~lului IV Drepturile şi Obligaţiile părţilor, Obligaţiile părţilor art. 4.4 lit.jj, Capitolul 

XVIII lncetarea Contractului, art.18.1 lit. d) din contractul 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; 

" Art.1, art.2, alin.(1) alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

" Art.3 alin.(1 ), art.8 alin.(1 ), art.33 alin.(2) lit. b), alin.(3) din Legea nr. 5112006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11 Instrucţiunea 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. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d) şi alin. (6) lit. (a) pct.14 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 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea, nr. 6/26.02.2013 (nr. concesionar 
30891 /26.02.2013), modificat prin actele adiţionale nr.1-6, încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. 
Servicii Salubritate Bucureşti S .A., încetează prin acordul părţilor, ca urmare a finalizării valorii 
totale a contractului, conform actului adiţional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2. - Se ia act de încheierea actului adiţional la contractul de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea nr. 6/26.02.2013 (nr. concesionar 
30891 /26.02.2013), prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în care se arată modalitatea prin 
care părţile înţeleg să-şi reglementeze eventualele pretenţii, precum şi incidenţa în cauză a 
prevederilor art. 4.4, lit.jj din contract, concesionarul urmând ca până la finalizarea procedurii 
de achiziţie publică prin încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 90 de zile, să presteze 
activităţile din obiectul contractului, la tarifele existente, în baza programului transmis de 
concedent. 

Art.3. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate pentru semnarea actului adiţional 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., ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S.C. Servicii Salubritate 
Bucureşti S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 

îndeplinire, S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A, şi 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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