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- 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 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul întocmit 

de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi 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. 138/16.02.2017 a S.C. ,,SALUBRITATEA IBSV” S.R.L. în Insolvență 
Întorsura Buzăului, precum și Hotărârea nr. 1/16.02.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. 
,,SALUBRITATEA IBSV” S.R.L. în Insolvență Întorsura Buzăului; 

În conformitate cu prevederile art. 17 și ale art. 36, al. (2), lit. “b”, al. (6), lit. ,,a”, pct. 14 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată de O.U.G. 
nr. 13/2008 şi de Legea nr. 329/2009 şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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, 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 

Art.1: Se aprobă modificărea 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, 
cuantumul acestuia fiind de 7,99 lei/persoană/lună (T.V.A. inclus) și de 198,25,60 lei/m.c. (TVA inclus).  
 

 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Vama Buzăului 
 
          Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului  şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce 
la cunoştinţă publică. 

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


