
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                  STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 4 din 31.01.2019 

- privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul S.C. 
Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului 

 
   Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

      Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul întocmit de 

compartimentul de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 39/25.11.2008 

privind asocierea Comunei Vama Buzăului cu alte unităţi administrativ – teritoriale, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,IBSV SALUBRITATE”;  
    Văzând adresa nr. 1131/20.11.2018 a S.C. Salubritatea IBSV S.R.L., înregistrată la Primăria comunei 
Vama Buzăului sub nr. 131/10.01.2019; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, ale Ordinului nr.109/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de utilităţi publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

Cunoscând prevederile O.U.G. nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje şi ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
        Art.1: Se aprobă noile tarife pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul  S.C. 

SALUBRITATEA IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului, începând cu data de 01.02.2019, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară IBSV Salubritate și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. 
Întorsura Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

     Art.3: Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 16 din 28.02.2017 - privind aprobarea modificării tarifului pentru 
activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice 
periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea 
Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului. 

     Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, S.C. 
SALUBRITATEA IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Ioan POPICA                                                      Avizează pentru legalitate, 
                                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


