ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind majorarea tarifelor pentru unele servicii de salubrizare din municipiul Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Avand în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 13.663/2011, prin care se
propune majorarea tarifelor pentru unele servicii de salubrizare, care se vor practica de Societatea Comercială
"Rer Ecologic Service" S.A. Buzău în perioada 01 decembrie 2011 – 29 februarie 2012;
- raportul Direcţiei Tehnice, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, modificată şi aprobată prin Legea
nr. 329/2009;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007, modificată şi aprobată prin Legea
nr. 224/2008.
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Tarifele pentru unele servicii publice de salubrizare care se vor practica de Societatea Comercială
"Rer Ecologic Service" S.A. în municipiul Buzău în perioada 01 decembrie 2011 - 29 februarie 2012 se majorează
la nivelurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr. 3.450 din 02 martie 2006 şi
capitolul I - pozitia 5, capitolul II - pozitiile 1 şi 2 şi capitolul III - pozitia 2 din anexa la Hotărârea nr. 193/2010 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău, se modifică prin act adiţional în mod corespunzător prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, Serviciului Gospodărie Urbană,
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Valeriu Moşneaga
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 29 septembrie 2011
Nr. 141

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 1 abţineri din numărul total de 23 consilieri în
funcţie.

ANEXA
la Hotărârea nr.141din 29 septembrie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

TARIFELE
pentru unele servicii publice de salubrizare din municipiul Buzău care se vor practica în perioada 01 decembrie
2011 – 29 februarie 2012

Nr.
crt.
0
I.
1.

Denumire operatiune

1.

1
Maturatul şi spalatul cailor publice:
colectat, transportat şi depozitat gunoi stradal
Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice,
periculoase sau cu regim special:
agenţi economici, instituţii

2.

abonaţi casnici

III.

Activităţi conexe:
colectat, transportat şi depozitat gunoi-depozite
necontrolate şi demolări

II.

1.

2

Tarif
anterior
-lei3

lei/tona

95,00

102,00

lei/m.c.
lei/pers./
lună

63,43

67,00

5,65

6,00

lei/tona

95,00

102,00

Unitate de
măsură

La tarifele modificate se adaugă T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

Tarif aplicabil
-lei4

