
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

JUDETUL GIURGIU  

 

                                                         H O T A R A R E 

                                    privind modificarea taxei de salubrizare 

 

 

 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului nr.4152/06.08.2021 

-raportul compartimentului de specialitate nr.4153/06.08.2021 

-avizul comisiei de specialitate nr.4371/19.08.2021 

-Prevederile HCL nr.8/11.03.2019 si nr.6 din nr.6/23.01.2020 privind aprobarea contractelor de 

delegare si transport deseuri la nivelul comunei Buturugeni catre Sc Ecogren Construct SRL 

precum si HCL nr.62/15.12.2020 privind aprobarea incheierii actului aditional,la contractual 

nr.384 din 23.01.2020 dintre Comuna Buturugeni si Scv Ecogren Construct SRL, 

-prevederile Ordinului A,N.R.S.C. nr.109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice 

de stabilire,ajustare sau modificare a taxelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare 

a localitatilor-art.15,aliniatul 1,litera b. 

-prevederile Legii nr.211 privind regimul deseurilor,cu modificarile si completarile Ulterioare, 

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunicarii de utilitati publice,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;  

-prevederile art.129 aliniatul 2,litera d,aliniatul 7 litera n,art.139,aliniatul 1 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.196 aliniatul 1 litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

                                                          H O T A R A S T E: 

Art.1-Incepand cu data de 01.09.2021 taxa de salubrizare se modifica de la 5 lei/luna/persoana 

,fara TVA, la 8,5 lei/luna/persoana-TVA inclus ,conform anexei 1. 

Art.2-Serviciul de colectare si transport deseuri de la gospodariile populatiei va face obiectul 

unor contracte individuale de prestari servicii ce se va incheia intre comuna Buturugeni si 

tilutarul gospodariei. 

Art.3-Colectarea deseurilor de la populatie se face saptamanal din poarta in poarta pe baza unui 

grafic stabilit de operator. 



Art.4-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primar si vor fi afisate si 

comunicate Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu,de catre secretarul general UAT. 

 

                                                                                                        Contrasemneaza, 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL UAT, 

                            Petre Florin                                                         Stan Dumitru 

 

 

Buturugeni, 

Nr.35/19.08.2021 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


