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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 371 din data de 18.11.2019 
privind modificarea tarifelor pentru serviciul  
public de salubrizare din municipiul Buzău 

 
 

Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere: 
          - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
435/CLM/18.11.2019; 

- raportul Direcției Tehnice nr. 140.962/18.11.2019; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  adresa nr. 136078/06.11.2019 a Societății Comerciale RER SUD S.A. 
Buzău. 

-  prevederile art.9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-  prevederile art. 6, alin (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-  prevederile art. 3, alin. (3), art. 4, lit. d), art.7, art.8, art.15, alin. (1) din 
Normele metodologice de stabilire , ajustare, sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul 
ANRSC nr. 109/2007, 

-   prevederile Ordonanței de Urgență nr.74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor , Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu ; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, 

 
      În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c și d, alin. (7), lit. n), art. 139 

alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și  art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

 
 



H O T Ă R Ă S T E : 
         
 

Art. 1. - Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare 
care se vor practica de Societatea Comercială RER SUD SA , în municipiul 
Buzău, începând cu data de 01.01.2020, 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 adițional, în mod corespunzător, 
conform prevederilor prezentei hotărâri. 
         Art.3. - Cu data promovării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 332/15.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul 
public de salubrizare din municipiul Buzău.  

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum și Societatea Comercială ,, RER 
SUD '' SA Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
 

                
                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU                                   
CU ATRIBUȚII DELEGATE,                                                                

                                          Elena Camelia Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR- 
Nr. 435/CLM/18.11.2019 

 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru  

serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău 
 
 

               In conformitate cu prevederile art.9, alin (2), li.d) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare 
și Legea nr.329/2009 și art 6, lit. k) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare al localităților, modificată și completată prin Legea nr. 99/2014, în 
exercitarea competențelor și atribuțiilor care le revin în sfera serviciului public de 
salubrizare, autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în 
ceea ce privește organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului , având 
atribuții, printre altele și cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor 
propuse de operator. 
              Societatea Comercială ,, RER SUD'' SA Buzău, societate cu care 
municipiul Buzău a perfectat contractul de concesiune a serviciilor publice de 
salubrizare nr.3.450/02 martie 2006, propune modificarea tarifelor pentru serviciul 
public de salubrizare, tarife care au fost modificate în hotărârea anterioară. 
              Solicitarea de modificare a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare 
survine datorită majorării de la 01.01.2020 a contribuției pe economia circulară de 
la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă depozitată conform anexei 2 a OUG 196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, majorarea prețului practicat la fabricile de ciment pentru 
componenta din sortarea deșeurilor menajere care are această destinație, precum 
și majorarea salariului minim pe economie. 
              Societatea comercială a anexat la nivelurile propuse ale tarifelor fișele de 
fundamentare. 

     În sensul celor de mai sus propun adoptarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din 
municipiul Buzău, în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Direcția Tehnică - 

Nr. 140.962/18.11.2019 
 

 
RAPORT    

la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru  
serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău 

 
 

  Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilități publice, aşa cum sunt reglementate prin Legea  nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice 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 ale localităţilor.  
 Cu adresa nr.136078/06.11.2019, Societatea Comercială ,, RER SUD '' SA 
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  urmare aplicării a OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru Mediu. 
          Modificările de tarife propuse sunt determinate de majorarea de la 
01.01.2020 a contribuției pe economia circulară de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă 
depozitată conform anexei 2 a OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, 
majorarea prețului practicat la fabricile de ciment pentru componenta din sortarea 
deșeurilor menajere care are această destinație, precum și majorarea salariului 
minim pe economie . 
          La propunerile formulate, operatorul de salubritate a anexat memoriul 
justificativ, și notele de fundamentare potrivit fișelor de calcul al fiecărui tarif 
pentru care s-a modificat baza de calcul(lei fără TVA/UM). 

Având în vedere cele menționate 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 


	H O T Ă R Ă S T E :
	RAPORT

