ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 6.09.2017
privind modificarea tarifelor pentru serviciul
public de salubrizare din municipiul Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr.422/CLM/29.08.2017, prin care se propune modificarea tarifelor
pentru serviciul public de salubrizare care se vor practica de Societatea
Comercială "RER Ecologic Service " S.A. Buzău, începând cu data de 01
noiembrie 2017;
- raportul de specialitate al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului nr. 23.051 /2017;
- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului
de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Legea nr.
99/2014.
- prevederile art. 3, alin. (3) ,art. 4, lit d), art. 7, art.8, art.15, alin. (1),
lit. b) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor ;
In temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.d), 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă majorarea tarifelor pentru serviciul public de
salubrizare care se vor practica de Societatea Comercială "RER Ecologic
Service" S.A. în municipiul Buzău, începând cu data de 01 noiembrie 2017,
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 se modifică, prin act adiţional, în mod
corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Cu data de 01 noiembrie 2017 se abrogă Hotărârea nr.
253/2017 a Consiliului Local privind majorarea tarifelor pentru serviciul
public de salubrizare din municipiul Buzău .
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială
"RER Ecologic Service S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

INIȚ IATOR
PRIMAR,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU:
Roxelana Radu

ANEXA
la Hotărârea nr. ____ din _____ 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
TARIFELE
pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul
Buzău, valabile începând cu data 01 noiembrie 2017

Nr.
crt.

Denumire operaţiune

0
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.

Unitate de
măsură

1
2
Măturatul şi spălatul căilor publice:
măturat manual carosabil
lei/1000 m.p.
măturat manual trotuar
lei/1000 m.p.
răzuit rigola
lei/m.p.
curăţat guri de scurgere
lei/buc.
măturat mecanizat carosabil
lei/km
stropit carosabil
lei/m.p.
încărcat manual reziduuri în auto
lei/to
întreţinere curăţenie spaţii verzi şi trotuare
lei/1000 m.p.
spălat carosabil
lei/ora
aspirat carosabil
lei/1000 m.p.
măturat mecanizat carosabil şi trotuare
(
măturătoare Boschung)
lei/oră
colectat, transportat, depozitat deşeuri
voluminoase (crengi,iarbă,resturi vegetale)
lei/mc
colectat, transportat şi depozitat deşeuri stradale lei/tonă
Activităţi conexe
vidanjare ape pluviale (numai la comanda lei/m.c.
primăriei)
colectat, transportat şi depozitat gunoi-depozite
necontrolate
lei/tonă
Colectat, transportat, deşeuri din construcţii şi
amenajări
lei/tonă
Dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare:
dezinsecţie la sol
lei/m.p.
dezinsecţie - aviotratament
lei/m.p.
dezinfecţie spaţii închise
lei/m.p.
deratizare
lei/m.p.
Menajer
Agenţi economici
lei/m.c.
Agenţi economici – deşeu industrial
lei/tonă
Asociaţii locatari, case
lei/pers./

Tarif
anterior
-lei3

Tarif
aplicabil
cu
01.10.2017
-lei4

23,67
36,16
0,40
34,8
23,91
0,01
15,65
11,39
Tarif nou
64,59

23,67
36,16
0,40
34,8
23,91
0,01
15,65
11,39
198,59

172,47

172,47

102,19
161,72

102,19
208,23

52,87

52,87

161,72

234,74

74,16

111,16

0,034
0,061
1,46
0,033

0,034
0,061
1,46
0,033

100,46
Tarif nou
11,01

100,46
237,61
11,1

0
V.

1
Deszăpezire manual şi mecanic:

2

lei/oră
funcţionare
lei/oră
sărăriţă (cu sare şi nisip)
funcţionare
lei/oră
sărăriţă ( cu sare )
funcţionare
lei/oră
sărăriţă (fără material antiderapant)
funcţionare
curăţat manual zăpada
lei/m.p.
curăţat manual gheaţa
lei/m.p.
împrăştiat manual material antiderapant
lei/1000 m.p.
lei/oră
pluguit mecanic
funcţionare
lei/oră
utilaj cu RSP şi lamă (cu apă caldă şi sare)
funcţionare
lei/oră
utilaj cu RSP şi lamă (cu sare şi nisip)
funcţionare
Tarif utilaje:
lei ora/
încărcător frontal (komatsu, buldoexcavator,
funcţionare
tractor cu cupă)
lei ora/
încărcător frontal (wola)
funcţionare
lei ora/
tractor cu remorca(John Deere cu remorca 12t)
funcţionare
lei ora/
autobasculantă 16 tone
funcţionare
lei ora/
autobasculantă 8 tone
funcţionare
lei ora/
abrollkiper
funcţionare
lei ora/
autocurăţitor canalizare
funcţionare
închiriat autostropitoare
lei/oră

3

4

441,49

441,49

467,67

467,67

1205,47

1205,47

191,59

191,59

1,13
1,31
2,56
197,54

1,13
1,31
2,56
197,54

605,71

605,71

568,82

568,82

180,74

180,74

203,28

203,28

173,78

173,78

182,9

182,9

188,63

188,63

251,74

251,74

326,64

326,64

Tarif nou

205,44

1. sărăriţă (cu apa caldă şi sare)
2.
3.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VI.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tarifele conţin TVA conform legislaţiei în vigoare.
PRIMAR
Constantin Toma
Şef Serviciu,
Anişoara Preda

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- PRIMAR –
Nr. 422/CLM/29.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru
serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit d) din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 329/2009 şi art. 6, lit. k) din Legea nr.
101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi
completată prin Legea nr. 99/2014, în exercitarea competenţelor şi
atribuţiilor care le revin în sfera serviciului public de salubrizare, autorităţile
administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte
organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului, având atribuţii, printre
altele şi cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor propuse
de operator.
Societatea Comercială " RER Ecologic Service " S.A. Buzău,
societate cu care municipiul Buzău a perfectat contractul de concesiune a
serviciilor publice de salubrizare nr. 3.450 din 02 martie 2006, propune
modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare, tarife care au
fost modificate ultima dată prin Hotărârea nr. 253 din 24 august 2017.
Solicitarea de modificare a tarifelor pentru serviciul public de
salubrizare survine datorită actualizării tuturor elementelor de costuri pentru
activitatea de colectat, transportat şi depozitat deşeuri din construcţii şi
demolări, înlocuirii unor utilaje vechi cu altele noi, precum şi introducerii
unor tarife noi pentru următoarele activităţi: colectat, transportat şi deşeuri
industriale-agenţi economici (lei/tonă), spălat carosabil şi trotuare(lei/oră),
închiriat autostropitoare (lei/oră).
Modificarea cu 0,08 lei/pers. a tarifului pentru deservirea activităţii de
colectare, transport şi depozitare deşeuri menajare provenite de la
populaţie se datorează costurilor cu dotarea pubelelor maro distribuite
populaţiei pentru deşeurile vegetale.

Societatea comercială a anexat la nivelurile propuse ale tarifelor
fişele de fundamentare, iar comisiile de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Buzău le-au avizat favorabil.
Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-Serviciul Gospodărie Urbană
şi Protecţia MediuluiNr. 23.051/05.09.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru
serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
Cu adresa nr.8448/29.08.2017, Societatea Comercială "RER
Ecologic Service" S.A. Buzău, operator al serviciului public de salubrizare
din municipiul Buzău în baza contractului de concesiune nr. 3.450 din 02
martie 2006, a solicitat modificarea tarifelor pentru serviciul public de
salubrizare, datorită actualizării tuturor elementelor de costuri pentru
activitatea de colectat, transportat şi depozitat deşeuri din construcţii şi
demolări, înlocuirii unor utilaje vechi cu altele noi, precum şi introducerii
unor tarife noi pentru următoarele activităţi: colectat, transportat şi
depozitat deşeuri industriale-agenţi economici (lei/tonă), spălat carosabil
şi trotuare(lei/oră), închiriat autostropitoare (lei/oră).
Modificarea cu 0,08 lei/pers. a tarifului pentru deservirea activităţii
de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajare provenite de la
populaţie se datorează costurilor cu dotarea pubelelor maro distribuite
populaţiei pentru deşeurile vegetale, precum şi pentru dotarea asociaţiilor
de locatari cu pubele şi containere noi, pentru care nu se mai percepe
chirie.
Tarifele practicate pentru aceste servicii au fost stabilite ultima dată
prin hotărârea nr. 253 din 24 august 2017 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
Modificările propuse urmează a fi făcute în conformitate cu
prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art.
6, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, modificată şi completată prin nr. 99/2014, precum şi
prevederilor art. 14, pct. 2 şi art. 18 din contractul de concesiune a
serviciilor publice de salubrizare a municipiului Buzău nr. 3.450/2006.

La propunerile formulate operatorul serviciului a anexat notele de
fundamentare potrivit fişelor de calcul al fiecărui tarif pentru care s-a
modificat baza de calcul (lei fără TVA /U.M.).
Noile niveluri ale tarifelor propuse au fost avizate favorabil de
comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

SEF SERVICIU,
Anişoara Preda

