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MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T A R A R E  
pentru modificarea Contractului de concesiune a  

serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău 
 
 
Consiliul Local al municiului Buzău , judeţul Buzău , întrunit în şedinţă   

ordinară ;  
Având în vedere :  
- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 

nr. 204/CLM/19.10.2015 prin care se propune modificarea  Contractului de 
concesiune a  serviciului public de salubrizare  a municipiului Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului  , precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;  

-adresa societăţii RER Ecologic Service S.A. nr.6608/15.07.2015 ; 
-prevederile art.25 alin (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitatre 

de utilităţi publice ; 
-prevederile art.9 alin (1) lit p din O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul 

pentru mediu ; 
-prevederile art. 5 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor ; 
-prevederile art. 2 alin (3) şi art. 15 alin (2) din Legea serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

In temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.d) şi alin.(6), lit.a-14), art. 45 alin. 
(1), art. 49 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. I.- Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare  a 
municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 25 din 23 februarie 2006 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
 „Art.2. - Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

a)colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b)măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
c)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
d)dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;” 
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„Art. 6. – Durata contractului de concesiune stabilită iniţial şi ulterior 
modificată prin act adiţional nr.2/2014 , se prelungeşte cu 8 ani începând cu data 
02.03.2018,  până la data de 02.03.2026.” 

”Art. 7 – Durata contractului de concesiune poate fi prelungită, cu acordul 
părţilor, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei 
publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-
economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiţii 
noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale 
în domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul 
rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor 
şi/sau a taxelor, fără a depăşi 49 de ani.” 

”Art. 13 se completează prin introducerea punctului 17 şi 18 care vor avea 
următorul cuprins: 

17. La expirarea duratei contractului investiţia reprezentată de Staţia de 
sortare deşeuri menajere Vadu Paşii va trece gratuit şi liber de sarcini în 
proprietatea concedentului Municipiului Buzău.  

18. Obligaţiile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. ”p” din O.U.G. 196/2005 
privind fondul pentru mediu, referitoare la contribuţiile datorate de unităţile 
administrativ teritoriale, în cazul de faţă obligaţiile datorate de către Municipiul 
Buzău, în situaţia neândeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a 
cantităţii de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi 
asimilabile colectate prin serviciul de salubrizare, se preiau de către 
concesionarul S.C. RER Ecologic Service S.A. începând cu data semnării 
actului adiţional”    
  Art. II – Hotărârea nr. 25/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
modifică corespunzător. 
 Art.III. – Consiliul Local al Municipiului Buzău împuterniceşte pe domnul 
primar Constantin Boşcodeală ca reprezentant al Municipiului Buzău pentru 
semnarea actului adiţional la Contractului de concesiune a Serviciilor Publice de 
Salubrizare a municipiului Buzău nr. 3450/2006.  

Art.IV. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Constantin Coman 

                                                                                CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                  SECRETARUL  

                                                                                 MUNICIPIULUI BUZAU 
Buzău, 28 octombrie 2015                                                                  Stefan Nedelcu 

Nr.   165                                                                               
  
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1), lit.a) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată şi actualizată, cu un număr de 15 
voturi pentru, 6 abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


