ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru modificarea Contractului de concesiune a
serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău
Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
-adresa societăţii RER Ecologic Service S.A. nr. 5722/06.06.2019,
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 69603 din
07.06.2019;
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 219/CLM/07.06.2019;
-raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la
nr.69.629/CLM/2019;
-avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
-prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi
a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu
modificările și completările ulterioare;
-art. 25 din Contractului de concesiune a Serviciilor Publice de
Salubrizare a municipiului Buzău nr. 3450/2006;
În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.d) şi alin.(6), lit.a-14), art.
45, alin. (1) 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 Ă R Ă Ș T E:
Art. I.- Contractul de concesiune al serviciului public de
salubrizare a municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 25/23
februarie 2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, se modifică,
după cum urmează:
„Art.11. - Drepturile concesionarului - se completează prin
introducerea punctului 6 care va avea următorul cuprins :
6. de a primi lunar contravaloarea costurilor pentru gestionarea
deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a

producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de
pe raza UAT Municipiul Buzau. Prețul stabilit ca și contravaloare a
costurilor respective este cel ce se regăsește în contractul pe care
UAT Buzău îl are încheiat cu OTR-ul, respectiv 1.030,42 lei/tona, fără
TVA.”
„Art.12. - Drepturile concedentului - se completează prin
introducerea punctului 9 care va avea următorul cuprins :
9. de a primi lunar de la concesionar, raport privind cantităţile
de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip
de material, colectate, transportate, stocate temporar, sortate si
trimise spre valorificare.”
„Art.13. - Obligațiile concesionarului - se completează
prin introducerea punctelor 17, 18, 19, 20 și 21 care vor avea
următorul cuprins:
17. să raporteze lunar concedentului cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material,
colectate, transportate, stocate temporar, sortate și trimise spre
valorificare, conform facturilor de livrare către valorificator;
18. să emită lunar factura reprezentând contravaloarea costurilor
pentru gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul
răspunderii extinse a producătorului, deșeuri colectate de la
utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT Municipiul
Buzău. Factura va fi emisa la prețul stabilit în contractul pe care
UAT Buzău îl are încheiat cu OTR-ul, respectiv 1.030,42 lei/tonă
fără TVA;
19. să scrie pe facturile de livrare către reciclatori/valorificatori
următorul text: ,,DEŞEURI DE AMBALAJE din .................. (se va
scrie tipul de material si codul de deșeu de ambalaj), din flux
municipal, în contul ..............................., CUI..........., încredinţate
în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale ale organizaţiilor care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorilor din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 cu modificările şi
completările ulterioare”;
20. să dețină toate documentele care dovedesc activitățile de
colectare, transport, stocare temporară și sortare, premergătoare
livrării la operatorul economic reciclator/valorificator și să fie în
măsură să le prezinte concedentului, ori de câte ori i se solicită, iar
în cazul în care livrează deşeurile de ambalaje colectate unui
operator economic colector intermediar care la rândul său livrează
deşeurile de ambalaje unui operator economic reciclator autorizat,
concesionarul va deține și documentele care dovedesc trasabilitatea
deşeurilor de ambalaje pentru fiecare etapă de livrare în parte,
transmițându-le la cerere concedentului;
21. de a individualiza cu fidelitate cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fluxul municipal valorificate prin reciclare/valorificare
pentru Beneficiar, specificând cantităţile de deşeuri într-un raport
lunar, însoțit de documente justificative ( facturi de livrare, aviz de

însoțire a mărfii, etc), raport care va sta la baza emiterii facturii la
care se face referire la pct. 18 din prezentul capitol.”
„Art.14. - Obligațiile concedentului - se completează prin
introducerea punctelor 9 și 10 care vor avea următorul cuprins:
9. pentru individualizarea corectă a cantităţilor de deşeuri de
ambalaje din fluxul municipal de pe documentele de raportare ale
concesionarului în vederea emiterii facturii de la art. 13, pct. 18,
cap. VIII, concedentul se obligă să verifice dosarul de trasabilitate
transmis de acesta;
10. de a achita lunar contravaloarea costurilor pentru
gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului, în baza facturii menționată la pct. 18 din
art. 13, Cap. VIII.”
Art.II. – Consiliul Local al Municipiului Buzău împuterniceşte pe
domnul primar Constantin Toma 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.III. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției
Tehnice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
consilier Ștefan Țăndărescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 14 iunie 2019
Nr. 165

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în ședința din data de 14 iunie 2019, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20
consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Nr. 219/CLM/2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

În baza Hotărârii nr. 25/2006 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău şi a legislaţiei anterioare aprobării şi publicării Legii nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, Primăria municipiului Buzău a
a delegat gestiunea serviciilor publice de salubrizare din municipiul
Buzău către Societatea Comercială „RER Ecologic Service” S.A.
Buzău, perfectându-se în acest sens contractul de concesiune
înregistrat sub nr. 3.450 din 02 martie 2006.
Ulterior perfectării contractului au fost aprobate Legea nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată prin
Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 și Legea nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de
ambalaje.
Astfel, înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei nr. 74/2018,
operatorul de salubrizare licențiat avea încheiate contracte direct cu
OTR-urile, contracte în baza cărora primea sume reprezentând
contravaloarea tarifelor stabilite de Prestator pentru acoperirea
costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din flux municipal,
calculate pe baza costurilor operatorului de salubrizare. După intrarea
în vigoare a Ordonanței nr. 74/2018, OTR-urile au obligația de a
încheia contracte cu UAT-urile în vederea acoperirii unor astfel de
costuri generate de gestionarea deșeurilor municipale (reciclabile)
care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la
utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT Municipiul Buzau.
Astfel, avându-se în vedere că acest serviciu este concesionat RER
SUD S.A., sumele ce vor fi încasate de UAT Buzau de la OTR-uri, vor
fi virate prestatorului efectiv al serviciului.
În consecință, propunem încheierea unui act adițional la
Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr.
3450/2006 care să prevadă toate drepturile și obligațiile ce vor reveni
parților, prin prisma modificărilor legislative.
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul
proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 69.629/CLM/2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune
a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor
publice de gospodărie comunală, aşa cum sunt reglementate prin
Legea nr. 326/2001 privind serviciile de gospodărie comunală şi
definite prin Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată.
Serviciul public de salubrizare cuprinde totalitatea acţiunilor şi
activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub
autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării protecţiei
sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare
generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau
depozitarea deşeurilor urbane al localităţilor.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 25 din
23.02.2006 a fost aprobată forma definitivă a contractului privind
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul
Buzău.
Ținând cont de noile prevederi legislative privind regimul
deșeurilor, al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, societatea RER
Sud S.A. a solicitat prin adresa 5722/06.06.2019 modificarea
Contractului nr. 3450/2006 conform prevederilor Ordonanței de
urgență nr. 74 din 17 iulie 2018.
Astfel, înainte de intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 74/2018,
operatorul de salubrizare licențiat avea încheiate contracte direct cu
OTR-urile, contracte în baza cărora primea sume reprezentând
contravaloarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din
flux municipal calculate pe baza costurilor operatorului de salubrizare.
După intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 74/2018, OTR-urile au
obligația de a încheia contracte cu UAT-urile în vederea acoperirii
unor astfel de costuri generate de gestionarea deșeurilor municipale
(reciclabile) care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului
colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT
Municipiul Buzau. Astfel, avându-se în vedere că acest serviciu este
concesionat RER SUD S.A., sumele ce vor fi încasate de UAT Buzau
de la OTR-uri, vor fi virate prestatorului efectiv al serviciului.
În consecință propunem încheierea unui act adițional la
Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr.

3450/2006 care să prevadă toate drepturile și obligațiile ce vor reveni
parților, prin prisma modificărilor legislative, după cum urmează:
„Art.11. - Drepturile concesionarului - se completează prin
introducerea punctului 6 care va avea următorul cuprins :
6. de a primi lunar contravaloarea costurilor pentru
gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de
salubrizare de pe raza UAT Municipiul Buzau. Prețul stabilit ca
și contravaloare a costurilor respective este cel ce se
regăsește în contractul pe care UAT Buzău îl are încheiat cu
OTR-ul, respectiv 1.030,42 lei/tona, fără TVA.”
„Art.12. - Drepturile concedentului - se completează prin
introducerea punctului 9 care va avea următorul cuprins :
9. de a primi lunar de la concesionar, raport privind
cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal, distinct
pe fiecare tip de material, colectate, transportate, stocate
temporar, sortate si trimise spre valorificare.”
„Art.13. - Obligațiile concesionarului - se completează prin
introducerea punctelor 17, 18, 19, 20 și 21 care vor avea
următorul cuprins:
17. să raporteze lunar concedentului cantităţile de deşeuri
de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de
material, colectate, transportate, stocate temporar, sortate și
trimise spre valorificare, conform facturilor de livrare către
valorificator;
18. să emită lunar factura reprezentând contravaloarea
costurilor pentru gestionarea deșeurilor municipale care fac
obiectul răspunderii extinse a producătorului, deșeuri colectate
de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT
Municipiul Buzău. Factura va fi emisa la prețul stabilit în
contractul pe care UAT Buzău îl are încheiat cu OTR-ul,
respectiv 1.030,42 lei/tonă fără TVA;
19.
să
scrie
pe
facturile
de
livrare
către
reciclatori/valorificatori următorul text: ,,DEŞEURI DE
AMBALAJE din .................. (se va scrie tipul de material si
codul de deșeu de ambalaj), din flux municipal, în contul
..............................., CUI..........., încredinţate în scopul
îndeplinirii obiectivelor anuale ale organizaţiilor care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorilor din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 cu modificările şi
completările ulterioare”;
20. să dețină toate documentele care dovedesc activitățile
de colectare, transport, stocare temporară și sortare,
premergătoare
livrării
la
operatorul
economic
reciclator/valorificator și să fie în măsură să le prezinte
concedentului, ori de câte ori i se solicită, iar în cazul în care
livrează deşeurile de ambalaje colectate unui operator

economic colector intermediar care la rândul său livrează
deşeurile de ambalaje unui operator economic reciclator
autorizat, concesionarul va deține și documentele care
dovedesc trasabilitatea deşeurilor de ambalaje pentru fiecare
etapă de livrare în parte, transmițându-le la cerere
concedentului;
21. de a individualiza cu fidelitate cantităţile de deşeuri de
ambalaje
din
fluxul
municipal
valorificate
prin
reciclare/valorificare pentru Beneficiar, specificând cantităţile de
deşeuri într-un raport lunar, însoțit de documente justificative (
facturi de livrare, aviz de însoțire a mărfii, etc), raport care va
sta la baza emiterii facturii la care se face referire la pct. 18 din
prezentul capitol.”
„Art.14. - Obligațiile concedentului - se completează prin
introducerea punctelor 9 și 10 care vor avea următorul cuprins:
9. pentru individualizarea corectă a cantităţilor de deşeuri
de ambalaje din fluxul municipal de pe documentele de
raportare ale concesionarului în vederea emiterii facturii de la
art. 13, pct. 18, cap. VIII, concedentul se obligă să verifice
dosarul de trasabilitate transmis de acesta;
10. de a achita lunar contravaloarea costurilor pentru
gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului, în baza facturii menționată la pct. 18
din art. 13, Cap. VIII.”
Menționăm că în cadrul ședinței Consiliului local al
Municipiului Buzău din data de 30.05.2019 la punctul 31 al
ordinii de zi a fost prezentată o informare cu privire la
încheierea contractului pentru preluarea responsabilității
gestionării deșeurilor de ambalaje între Unitatea Administrativ
Teritorială Buzău și Green Resources Management S.A.
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 Consiliului Local al Municipiului Buzău, în
vederea adoptării lui.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ileana Bănucu

