
    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 

     MUNICIPIUL BUZĂU 
     - CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și 

Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu 
substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență 

în Municipiul Buzău 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
extraordinară (de îndată); 
 Având în vedere: 
 - adresa Companiei de Apă nr. 3754/01.04.2020, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău la nr. 43.056/13.04.2020; 
 - adresa RER SUD SA nr. 2632/11.03.2020, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău la nr. 43.055/13.04.2020; 
 - adresa RER SUD SA nr. 2784/17.03.2020, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău la nr. 40.278/02.04.2020; 

- adresa RER SUD SA nr. 3203/30.03.2020, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău la nr. 40.280/02.04.2020; 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat 
sub nr. 117/CLM/13.04.2020;   
 - raportul nr. 43.051/13.04.2020 al Direcției Tehnice; 

-  avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 6 din Ordonanța Militară nr. 4 din 2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID 19 ; 

- prevederile art. 4 al Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență al Municipiului Buzău nr. 4 din 27 martie 2020; 

- prevederile art. 4 al Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență al Municipiului Buzău nr. 5 din 30 martie 2020; 

-prevederile art. 331 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
şi regimul stării de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare. 
     În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. h), 
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

   
Art. 1.- Se aprobă tarifele ce se vor practica de către societatea RER 

Sud S.A. pentru prestarea activităților de ”dezinfecție  scară bloc” , împrăștiat 
material dezinfectant cu cisterna” și dezinfecție spații deschise” ce se vor 
efectua cu utilizarea substanței Biocide, în Municipiul Buzău, pe perioada 
instituirii stării de urgență, la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă tariful ce se va practica de către societatea Compania 
de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de ”dezinfectare a trotuarelor 
și parcărilor”, ce se vor efectua cu substanțe Biocide, în Municipiul Buzău, pe 
perioada instituirii stării de urgență, la nivelul prevăzut în anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice,  
Direcției Finanțelor Publice Locale și a Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier local Vasile Murguleț 
 
 
 
 
 
 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                             SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

       Eduard Pistol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 13 aprilie 2020 
Nr. 80 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 13 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 1 abţinere și 0 vot 
împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie și 19 consilieri 
prezenţi la ședinţă. 

Doamna consilier local Maria Ionescu nu votează. 
Domnul consilier local Constantin Ionescu nu votează. 



 
 
 
                                                                                                         ANEXA Nr. 1 

                    la Hotărârea nr. 80 din 13.04.2020 
   Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

 
 

TARIFELE 
 

ce se vor practica de către societatea RER Sud S.A pentru prestarea 
activităților de ”dezinfecție  scară bloc” , ”împrăștiat material dezinfectant cu 

cisterna” și dezinfecție spații deschise” ce se vor efectua cu substanțe 
Biocide pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operatiune Unitate de 
masura 

Tarif 
lei, fără TVA 

1. Dezinfecție scara bloc cu 4-5 etaje  96 

2. Dezinfecție scara bloc cu 6-8 etaje  115 

3. Dezinfecție scara bloc cu 10-11 etaje  134 

4. Împrăștiat dezinfectant cu cisterna oră funcționare 1384 

5. Dezinfecție spații deschise mp 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                         ANEXA Nr. 2 

                    la Hotărârea nr. 80 din 13.04.2020 
   Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

 
 

TARIFELE 
 
ce se vor practica de către societatea Compania de Apă S.A. Buzău  pentru 
prestarea activităților de ”dezinfectare a trotuarelor și parcărilor ” ce se vor 

efectua cu substanțe Biocide pe perioada instituirii stării de urgență în 
Municipiul Buzău 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operatiune Unitate de 
masura 

Tarif 
lei, fără TVA 

1. Dezinfecție trotuare și parcări oră funcționare 922,1 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 117/CLM/13.04.2020 
 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de 
societățile RER Sud S.A și Compania de Apă Buzău pentru prestarea 
activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua  pe 

perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău 
 

Prin art. 6 din Ordonanța Militară Nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire 
a răspândirii COVID-19, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura 
montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de 
locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi vor dezinfecta 
periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune, măsură care se aplică 
începând cu data de 31 martie 2020. 

În aplicarea acestor obligații, Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
al Municipiului Buzău, întrunit în data de 09.03.2020, a stabilit un Plan de 
măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul Municipiului 
Buzău. 
 Acest Plan include măsuri specifice de prevenire a infecțiilor cu 
Coronavirus pentru spații închise, cât și spații deschise, în care există un flux 
mare de cetățeni și va fi implementat de către toate instituțiile, companiile 
publice sau private, de toți operatorii economici care își desfășoară activitatea 
pe teritoriul municipiului Buzău, precum și de către persoanele care locuiesc 
sau tranzitează municipiul Buzău.  
 Pentru implementarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii 
coronavirusului Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului 
Buzău colaborează în permanență cu autoritățile din domeniul sănătății 
publice.    
 Ținând cont de recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului 
Buzău privind aplicarea unor măsuri mai severe de curățenie (măturat umed, 
spălat cu apă și detergent, aerisit), urmate de aplicarea dezinfecțiilor 
permanente cu substanțe Biocide autorizate de Ministerul Sănătății prin 
vaporizare sau/și ștergerea tuturor spațiilor și încăperilor în care populația are 
acces,  Comitetul Local pentru  Situații de Urgență al Municipiului Buzău a 
emis Hotărârile nr.4 și nr.5 din 2020 prin care s-au aprobat efectuarea 
acțiunilor de dezinfecție a străzilor și trotuarelor din municipiul Buzău de către 
Compania de Apă S.A. Buzău și RER Sud S.A. Buzău, precum și dezinfecția 
tuturor scărilor de bloc, lifturilor și spațiilor comune de către RER Sud S.A. 
Buzău.  



 În acest sens societatea Compania de Apă S.A.Buzău a prezentat tariful 
pentru activitatea de dezinfecție a trotuarelor și parcărilor din municipiul 
Buzău, tarif ce conține incusiv prețul soluției dezinfectante Biocide, iar 
societatea RER Sud a prezentat tarifele pentru activitățile de împrăștiat 
material dezinfectat cu cisterna, dezinfecție spații deschise (platforme de 
gunoi, locuri de joacă, stații de autobuz), precum și pentru activitățile de 
dezinfecție a scărilor de bloc, utilizând substanțe Biocide. Toate aceste tarife 
sunt însoțite de fișe de fundamentare. 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată. 

 
 

PRIMAR, 
    Constantin Toma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
- Direcția Tehnică - 

   Nr. 43.051/13.04.2020  
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de 
societățile RER Sud S.A și Compania de Apă Buzău pentru prestarea 
activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe 

perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău 
 
 

Pentru implementarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii 
coronavirusului Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului 
Buzău colaborează în permanență cu autoritățile din domeniul sănătății 
publice.    
 Având în vedere prevederile Ordonanțelor Militare și recomandările 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău privind aplicarea unor măsuri 
mai severe de curățenie (măturat umed, spălat cu apă și detergent, aerisit), 
urmate de aplicarea dezinfecțiilor permanente cu substanțe Biocide autorizate 
de Ministerul Sănătății prin vaporizare sau/și ștergerea tuturor spațiilor și 
încăperilor în care populația are acces,  Comitetul Local pentru  Situații de 
Urgență al Municipiului Buzău a emis Hotărârile nr.4 și nr.5 din 2020 prin care 
s-au aprobat efectuarea acțiunilor de dezinfecție a străzilor și trotuarelor din 
municipiul Buzău de către Compania de Apă S.A. Buzău și RER Sud Buzău, 
precum și dezinfecția tuturor scărilor de bloc, lifturilor și spațiilor comune de 
către RER Sud Buzău. 
 În acest sens societatea Compania de Apă Buzău a prezentat un tarif 
orar de 922,1 lei fără TVA pentru prestarea activității de dezinfecție a 
trotuarelor și parcărilor din municipiul Buzău, tarif ce conține incusiv prețul 
soluției dezinfectante Biocide. Societatea RER Sud a prezentat un tarif de 1,2 
lei/mp fără TVA pentru prestarea activității de dezinfecție spații deschise 
(platforme de gunoi, locuri de joacă, stații de autobuz), un tarif de 2073 lei fără 
TVA pentru activitatea de împrăștiat material dezinfectat cu cisterna, și un tarif 
diferențiat pentru dezinfecția scărilor de bloc, în funcție de numărul etajelor, 
respectiv 96 lei fără TVA pentru blocuri cu 4-5 etaje, 115 lei fără TVA pentru 
blocuri cu 6-8 etaje și 134 lei fără TVA pentru blocuri cu 10-11 etaje, tarife 
care includ și prețul substanței dezinfectante Biocide. 

Toate aceste tarife sunt însoțite de fișe de fundamentare. 
În sensul celor menționate mai sus supunem aprobării proiectul de 

hotărâre alăturat. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
        Ileana Bănucu            


	H O T Ă R Â R E
	Nr. 117/CLM/13.04.2020


