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HOTĂRÂREA NR. 79 
Din 29 mai 2020 

privind modificarea contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii prin 
c ncesiune a serviciului public de salubritate în oraş I Buftea 

Consiliul local I oraşului Buftea, 
Având în ve ere: 
Referatul d aprobare al domnului Vaida Gheorghe Alexandru, ·ceprimarul oraşului 
Buftea; 
Raportul de specialitate comun al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Aut rizaţii şi Avize, al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Pu lice şi al Serviciului 
Juridic şi Au oritate Tutelară; 
Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr. 607 /01.04.2020, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 8805/04.05.2020; 
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 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 ; 

• Prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de 
salubritate în oraşul Buftea nr. concedent 26048 din 13.12.2019 /nr. concesionar 
31561 / 13.12.2019; 

, Prevederile art. 3 lit. a), c), şi d), 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, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

, Prevederile art. 7, alin. (2) lit. b), art. 8, art. 9 şi ale art. 43 din Legea nr.51 /2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
, Ordonanţa militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -

19 
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. 5712019, cu modificările şi 

completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a 
acţiunii patogene a microorganismelor şi pentru limitarea răspândirii şi infectării cu 
coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei se aprobă ca prestarea activităţii de 
spălare a carosabilului şi a trotuarelor să se realizeze şi cu substanţe dezinfectante, la 
un tarif de 17,94 lei/1000 mp, fără TVA. 

(2) Prestarea activităţii de spălare a carosabilului şi a trotuarelor şi cu substanţe 
dezinfectante se realizează în baza comenzilor transmise de concedent, prin serviciile de 
special late. 

rt. 2. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 2 la contractul nr. 
26048/ 3.12.2019 (31561/13.12.2019) de delegare a g stiunii prin concesiune a 
servici lui public de salubrizare din oraşul Buftea, ca urm re a prevederilor prezentei 
hotărâ ·. 

rt. 3. Se împuternicesc primarul/viceprimarul ora ului Buftea şi aparatul de 
special tate al primarului să întocmească şi să semneze act l adiţional la contractul nr. 
26048/ 3.12.2019 (31561/13.12.2019) de delegare de g stiune prin concesiune a 
servici lui public de salubrizare din oraşul Buftea. 

rt. 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 . 
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