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HOTĂRÂREA NR. 13 
Din 22 ianuarie 2020 

privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi specifice serviciului de 
salubrizare prestate în baza contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii 

prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare al domnului Vaida Gheorghe Alexandru, viceprimarul 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; 
Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr. 2042/20.12.2019 înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 26609/20.12.2019; 
Hotărârea Consiliului local nr. 237 / 13.12.2019 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; 
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 alin. (1) lit.(l), art.8, art. 13, art. 20 alin. (2), art.26, 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 Ordonanţei de urgenţă nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 
31 /2019; 



În conformitate cu prevederile Capitolului III, art. 9 alin. (1) lit. (c) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Metodologiei de calcul a taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru 
mediu, aprobată prin Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, ale 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 modificarea tarifelor pentru unele activităţi specifice 
serviciului de salubrizare prestate în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea, Lot 1, 
exclusiv ca urmare a modificării valorii contribuţiei pentru economia circulară la 80 
lei/tonă începând cu anul 2020, conform art. 9 alin.1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost modificată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 74/2018, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 1 la contractul nr. 
26048/13.12.2019 (31561/13.12.2019) de delegare a gestiunii prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea, ca urmare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate al primarului să întocmească şi să semneze actul adiţional la contractul nr. 
26048/13. 12.2019 (31561 / 13.12.2019) 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 

SECRETAR, 

LILIANA, MIHAELA ANGHEL 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local 13/22.01. 2020 
(A1odifică Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 237113.12.2019) 

Tarife pentru unele activităţi specifice serviciului de salubrizare prestate în baza 
contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public 

de salubrizare în oraşul Buftea, Lot 1, exclusiv ca urmare a modificării valorii contribuţiei 
pentru economia circulară la 80 lei/tonă începând cu anul 2020, conform art. 9 alin.1) lit. 

c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

OPERAŢIA U.M. 

l 

TARIF 
ACTUAL 

TARIF 
PROPUS 
/UMILEI 
FĂRĂ TVA 

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

, I 

1 . 
j Colectare deşeuri municipale fracţia I Lei/pers/ 
' umedă utilizatori casnici , lună , 

Colectare deşeuri municipale fracţia 
2. umedă A.E. (agenţi economici) şi Lei/mc 

I.P. (instituţii publice) 
Colectarea, transportul, depozitarea 

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

-ra~rifefe ·de 1·a-·pun·cwc2-ş·1 punc:t"Ut3 n·u-Tnct'u-d·tvA 

4,40 lei 4,61 

Cu TVA 5, 24 C:u !VA 5,49 

58,45 lei 61,96 

44,47 lei 47,53 

Contrasemnează 

SECRETAR, 

LILIANA· MIHAELA ANGHEL 

-!1 ·,,.· {!/'.? .. //·-, / 
_,,,,, ~ ,, /_✓-

(; L-


