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HOTĂRÂREA NR. 61 
Din 28 aprilie 2022 

privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de 
salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a 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 Biroului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize, al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, al Direcţiei 
Economice şi al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 

• Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr. 638/18.03.2022 înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 5646/18.03.2022; 
Hotărârile Consiliului local nr. 132/31.08.2021 şi nr. 51 /31.03.2021 privind modificarea 
tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului 
nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de 
salubritate în oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 79/29.05.2020 privind modificarea contractului nr. 
26048/2019 de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în 
oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 13/22.01 .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; 

• 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; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• 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 Legii nr. 181 /2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 
compostabile; 



• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară şi al Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

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 si 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 practicate de către operatorul serviciului 
de salubrizare in baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune 
a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea Lot 1, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 5 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 general al 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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Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL, 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 /28.04.2022 
Tarife • Lot 1 Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare în 

oraşul Buftea 

Nr. 
Crt. ACTIVITĂŢI U.M. 

TARIF /UMILEI 
FĂRĂ TVA 

Propus 
01.05.2022 

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

1 

2 
11 al 

3 

4 

5 
(3a) 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 

Colectare deşeuri municipale fracţia umedă 
reziduală utilizatori casnici Lei/pers/lună 
Colectare deşeuri municipale fracţia umedă Lei/pers/lună 
biodeQradabilă utilizatori casnici 
Colectare deşeuri municipale fracţia uscată Lei/pers/lună 
utilizatori casnici 
Colectare deşeuri municipale fracţia umedă 
reziduală A.E. (agenţi economici) şi 1.P. Lei/mc 
linstitutii nublicel 
Colectare deşeuri municipale fracţia umedă 
biodegradabilă A.E. (agenţi economici) şi I.P. 
linstitutii nublice 
Colectare deşeuri municipale fracţia uscată A.E. 
(agenţi economici) şi I.P. (instituţii publice) 

Colectare deşeuri stradale şi asimilabile 
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora 
Colectarea, transportul, depozitarea şi 
valorificarea deşeurilor voluminoase (mobilier 
etc. I 

Lei/mc 

Lei/mc 

Lei/to 

Lei/mc 

Lei/mc 

li.MĂTURATUL, STROPITUL, SPĂLATUL ŞI ÎNTREŢINEREA CĂILOR PUBLICE 

Măturatul manual al străzilor şi trotuarelor Lei/1000 mp 
Măturatul mecanizat al străzilor Lei/1000 mp 
Întreţinerea căilor publice Lei/1000 mp 
Răzuitul rigolelor Lei/mp 
SDălatul străzilor Lei/1000 m□ 
Stropitul carosabilului Lei/1000 mp 
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 

8,57 

2,77 

0,64 

82,72 

43,23 

6,45 

425, 16 

357,25 

123, 12 

26,76 
13,91 
12,77 
0,18 
19.37 
3,35 

16 public şi predarea acestora către unităţile de Lei/kg 43,43 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

CURĂŢAREA, TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE }I MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA 
PE TIMP DE POLEI SAU INGHEŢ 



17 Curăţatul manual al zăpezii şi gheţii 

18 
Curăţatul mecanizat (pluguitul) zăpezii (inclusiv 
material antiderapant) 

19 încărcatul şi transportul zăpezii 

20 Combaterea poleiului (inclusiv material 
antiderapant) 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Lei/1000 mp 61 ,20 

Lei/1000 mp 6.75 

Lei/mc 11,44 

Lei/1000 mp 11,21 
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