
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA BUTURUGENI 

                                      

 

 

 HOTĂRÂRE  

privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, 

după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de 

salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru fracție uscată - deşeuri 

reciclabile, pe raza comunei Buturugeni, Județul Giurgiu   

 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al primarului nr.4154/06.08.2021 

-raportul compartimentului de specialitate nr.4155/06.08.2021 

-avizul comisiei de specialitate nr.4372/19.08.2021 

În conformitate cu prevederile:  

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 16, alin. (9), lit. “g” și “h” din Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 74/17.07.2018 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 Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul de Mediu;  

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

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare 

al localităților;  

-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 Ecogreen Construct SRL 

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

nr.384 din 23.01.2020 dintre Comuna Buturugeni si Sc Ecogreen Construct SRL,  

-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 administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  

HOTĂRĂSTE: 

 

Art. 1. Se aprobă tariful diferenţiat, distinct, pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii 

serviciului de salubritate pe raza comunei Buturugeni, Județul Giurgiu, respectiv pentru colectarea, 

transportul, sortarea şi valorificarea deşeurilor reciclabile va fi de 436,63  lei/tona fără TVA 

conform fişei de fundamentare anexate (tarif care va fi suportat de către organizațiile autorizate să 

implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aşa cum sunt prevăzute în 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor), republicată, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă CONTRACT-CADRU vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și 

transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de 

ambalaje la nivelul comunei Buturugeni, Județul Giurgiu, conform Anexei 2 la prezenta, anexă ce 

face parte integrantă din aceasta.  

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul comunei 

Buturugeni, Județul Giurgiu, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata Institutiei Prefectului 

de catre secretarul general UAT.  

 

                                                                                                     Contrasemneaza 

                PRESEDINTE DE SEDINTA                            SECRETAR GENERAL UAT, 

                          Petre Florin                                                         Stan Dumitru 
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