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R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor minimi de performanță precum și a noilor 

tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul 
Buzău 

 
Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
-adresa nr.12942/26.11.2021 și memoriul justificativ la propunerea de 
modificare a tarifelor depus de S.C. RER SUD S.A. BUZĂU înregistrat la 
nr.94/06.01.2022 
-referatul de inițiere al primarului comunei Puieşti înregistrat la nr.8/2022 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.9/2022 
-prevederile art.17 alin.(5) din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor 
-prevederile art.9, alin. (2) , lit. ”d” art.32, alin.(1), lit.”e” și art.43, alin. (5) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ,republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
-prevederile art.13, alin. (1) din ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările și completările ulterioare 
-prevederile art.115 din ORDINUL nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile art. 6, alin. (1), lit. ”k” și ”l” din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 
serviciului de salubrizare a localităţilor ,republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
-prevederile contractului de concesiune nr.609/04.03.2010 încheiat între 
Consiliul Local Puiești și SC RER ECOLOGIC SERVICE SA BUZĂU (S.C. RER 
SUD S.A. BUZĂU), cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
-avizul comisiei de specialitate 

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (1) ,art. 
196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 (1)Se aprobă Indicatorii minimi de performanță, astfel cum sunt 
prevăzuți în Anexa nr.5 din O.U.G. nr.92/2011 și includerea acestora în 
regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Puiești, prin act adițional. 

 (2) Indicatorii minimi de performanță  sunt prevăzuți în anexa  nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciul public de 
salubrizare ce se vor practica de către S.C. RER SUD S.A. BUZĂU în comuna 
Puiești, județul Buzău , începând cu data de 01.01.2022 conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se împuternicește Primarul Comunei Puiești, județul Buzău, 
doamna Bârlă Rodica, să semneze actul adițional la Contractul de concesiune 
nr.609/04.03.2010 conform prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Puiești prin Biroul Buget contabilitate, impozite și taxe locale, 
resurse umane și salarizare. 

Art.5 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităților și persoanelor interesate. 
 

 
  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 

           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
 

 
     

 
 
Nr.4, Puieşti  - Buzău, 17.01.2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
31.01.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de 13 voturi ”pentru” , - voturi ”împotrivă”  și - ”abțineri” din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință. 
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Anexa nr.1 la H.C.L. Puiești nr.4/______2022 
 
 

INDICATORI MINIMI DE PERFORMANȚĂ 
Activitatea serviciului de 

salubrizare 

Descrierea indicatorului Valoarea minimă a 

indicatorului 

Colecta rea separată a Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi  

deşeurilor municipale sticlă din deseurile municipale colectate separat 
ca procentaj din cantitatea totala de deseuri de 
hartie, metal, plastic si sticla din deseurile 
municipale 

40% 

 
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi 

 

 sticlă din deseurile  municipale colectate separat 
reprezint-a cantitatea acceptată intr-un an 

60% pentru anul 
2021 

 calendaristic de către staţia/staţiile de sortare.  
 

  70% începând cu anul 
 Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, 2022 
 metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se  

 calculează pe baza determinărilor de compoziţie  

 realizate de către operatorul de salubrizare.  

 
În lipsa determinărilor de compozitie a deşeurilor 

 

 municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,  

 plastic şi sticlă din deşeurile municipale se 
consideră a fi 33¾ 

 

   

Operarea staţiilor de 
sortare. 

Cantitatea totală de deşeuri trimisă la reciclare ca 
procentaj din cantitatea totală de deşeuri acceptate 
la statiile de sortare (%). 

75%* 

Operare.a   instalaţiei de 
tratare  mecano-biologică. 

Cantitatea  totală  de deşeuri de hârtie, metal, plastic 
şi sticlă trimisă anual la reciclare ca procentaj din 
cantitatea totală de deşeuri accepta tă la inst alaţia de 
tratare mecano-biologică (%). 

3¾* 

Colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din 
locuinţe generate de 
activităţi de reamenajare 
şi reabilitare   interioară şi/ 
sau exterioară a acestora. 

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora predată pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 
valorificare    materială,    inclusiv    ope.raţiuni    de 
umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul 
unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea de 
deşeuri provenite din locuinţe generate de activitâţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora colectate ( %). 

70% 

* ) Indicatorii de performanţă sunt obligatorii atât in cazul statiilor de sortare, 
respectiv al instalaţiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de 
management integrat al deşeurilor, cât şi al celor apartinând tertilor care tratează 
deşeurile municipale 

 

 
  Inițiator,                               Avizat pentru legalitate, 
   Primar,                            Secretar general al comunei, 
Rodica Bârlă                                       Vali Voicu 
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  Anexa nr.2 la H.C.L. Puiești nr.4/_____2022 

 
 

TARIFE PROPUSE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2022 PENTRU SERVICIUL PUBLIC  
DE SALUBRIZARE AL COMUNEI PUIEȘTI 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operațiune Unitate de 
măsură  

Tarif în 
vigoare fără 
TVA /UM 

Tarif în 
vigoare cu 
TVA/UM 

Tarif propus 
fără 

TVA/UM 

Tarif propus 
cu TVA /UM 

Creștere 
% 

I. Colectat, transport, 
depozitat deșeuri 

menajere  

      

2. Populație Lei/to 506,43 602,65 585,09 696,26 15,53 
II Colectat, transport, 

depozitat deșeuri 
reciclabile 

      

2. Populație Lei/to 334,35 397,88 582,15 692,76 74,11 

 
 

 
      Inițiator,                                       Avizat pentru legalitate, 

                                    Primar,                                  Secretar general al comunei, 
                               Rodica Bârlă                                               Vali Voicu 
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