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PREŞE 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUC 
HOT Ă RÂREA NR._____ 

DIN 	. 

Privind: modificarea anexelor nr.l,nr.2nr.3 din H.C.L. nr.154 / 17.07.2017 privind tarifele ce 
vor fi practicate de soc. Coinpania de Utilit ăti Publice Tecuci srl pentru unele activit ăti din 
serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 6&i6 	13 / (O 2017; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	bc 	în 
datade 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 6>2$ 	//. t/ 	2017; 

- raportul de specîalitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, îriregistrat sub 
nrţ2of 	//,2017; 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._________ 
- adresa Soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL Tecuci nr. 8162 / 09.10.2017; 
- art.8, alin(3), Iit k) din Legea nr.5 1/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice, 

republicată ; 
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

1oca1ă , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 

-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  modificarea anexelor nr.1,nr.2,nr.3, din H.C.L. nr.154 / 17.07.2017 privind unele 
tarife si devizul de lucrări pe anul 2017 pentru prest ările de servicii de salubrizare a Municipiului 
Tecuci ce vor fi executate de societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL , conform 
anexelor nr. 1-3 , parte integrant ă  din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 
Art.3. Prezenta hot ărâre intră  în vigoare începând cu data aprob ării de către Consiliul Local Tecuci. 
Art. 4. Anexele fac parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

SECRETAR. 
FOTACHE VALERICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 6 2 ş  
DIN 	2017 

Privind: modificarea anexelor nr.1,nr.2,nr.3 din H.C.L. nr.154 / 17.07.2017 privind tarifele ce 
vor fi practicate de soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci srl pentru unele activit ăti din 
serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci 

Autoritatile administratiei publice locale raspund fata de acestea pentru modul 

in care gestioneaza si administreaza infrastructura edilitar-urbana a unitatilor 

administrativ-teritoriale, precum si pentru modul in care organizeaza, coordoneaza si 

controleaza serviciile de administrare a domeniului public si privat. În exercitarea 

competentelor si atributiilor ce-i revin în sfera serviciilor de utilitati publice, 

Consiliul Local Tecuci adopta hot ărâri pentru aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor 

pentru serviciile de administrare a domeniului public si privat. 

Având în vedere faptul că  serviciul de salubrizare este organizat pe principii 

economice si de eficienţă  în condiţii care să  permită  prestatorului serviciului s ă  
îndeplinească  misiunile si obligaţiile specifice serviciului coroborat cu creterea 

tarifului de transport si depozitare a deeuri1or municipale de la 123,46 lei/to i ără  
T.V.A. la 137,88 lei / to fără  T.V.A., este necesară  modificarea tarifelor unor 

activităţi din cadrul serviciului de salubrizare care au în componen ţă  si tariful de 

depozitare si transport menţionat. Toate celelalte elemente ce constituie tarifele 

propuse spre modificare rărnân neschimbate. 

Considerăm că  este oportună  promovarea unui proiect de hot ărâre privind 

rnodificarea tarifelor ce vor fî practicate de Soc. Cornpania de Utilit ăţi Publice 

Tecuci SRL conform anexelor 1-3 la prezenta hot ărâre. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. CO5 J3)ţ,/Q O17 

Privind: modificarea anexelor nr.1,nr.2nr.3 din H.C.L. nr.154 / 17.07.2017 privind tarifele ce 
vor fi practicate de soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci srl pentru unele activit ăti din 

serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci 

În componenţa tarifelor aprobate de Consiliul Local Tecuci pentru efectuarea 
de către operatorul soc. Cornpania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL a unor activit ăţi 
din cadrul serviciului de salubrizare - colectarea, înc ărcarea si transportul deeuri1or 
stradale si menajere de la popula ţie si persoane juridice cu autogunoiera , tractorul, 
remorca si încărcătorul frontal- intră  si tariful de transport si depozitare a acestor 
deeuri la depozitul de deeuri Muchea, jud. Brăila. Odată  cu modificarea acestui 
tarif se modific ă  implicit si tarifele pentru activit ăţile mai sus menţionate. 

Prin prezentul proiect se propune modificarea tarifelor, men ţionate în 
anexele 1-2 parte integrant ă  în proiect, numai cu tariful de transport si depozitare 
celelalte elemente ale tarifelor rămân nemodificate. Noul deviz de lucr ări propus 
pentru perioada octombrie —decembrie 2017 este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul 
proiect. 

Faţă  de cele de mai sus considerăm că  sunt întrunite condi ţiile legale fapt 
pentru care înaintăm spre dezbatere si aprobare modificarea unor tarife aferente 
serviciului de salubrizare propuse de Soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL 
menţionate în anexele 1-3 la prezenta hot ărâre. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
cristi Daniel 

C> 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.i%i -/ ţ 	modifica anexa nr. 2 la HCL nr. 154/17.07.2017 

FUNDAMENTARE TARIF 
Colectat.incarcat si transnortat deseuri stradale 

Specificaţie UIM 
Programat 

Iunar 
Lei 

Tarif 
propus 

LeilU.M. 

Tarif 
aprobat 

Lei/U.M. 
1. Cheltuieli materiale din care:  5.360 - - 

Combustibili  2.800 - 
Energie electrica tehnologica - - - 
Piese de schimb, utilaje  650 - - 
Materii prime si materiale consumabile (lubrefianti)  170 - - 
Echipament de lucru si protecţia muncii  90 - - 
Reparaţii  750 - - 
Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport - - - 
Redevenţa  500 - 
Cheltuieli cu protec ţia mediului - - - 
Alte servicii executate de ter ţi ( asigurare)  400 - - 

2. Cheltuieli cu munca vie  7.370 - - 
- salarii  6.000 - - 
 -C.A.S 	 15,8%  948 - - 

- fond şomaj 	 0,5%  30 - - 
-CASS 	 5,2%  312 - - 
- fond accidente si bolile profesionale 0,242%  14 - - 
cota de contribuţii pt. concedii si indemniza ţii 	0,85%  5 1 - - 
-fond garantare crean ţe salariale 	0,25%  15 - - 

3.Taxe licenţe - - - 
4.Cheltuieli cu închirierea utiiajelor  - - - 

5. Cheltuieli directe (1+2+3+4)  12.730 - - 
6. Cheltuieli indirecte - 251/o(se aplica la total 

chelt.directe)  
3182  - - 

7. Cheltuieli cu transfer deseuri (137,88 lei/tona) 171 tone 23.577  
A. Cheltuieli de exploatare (5+6+7)  39.489 - - 
B. Cheltuieli financiare - - - 

I. Cheltuieli totale (A+B)  39.489 - - 
11. Profit - 1,00 %  395 - - 

III.Cota de dezvoltare - - - 
Iv. Venituri obtinute din activitatea de salubrizare ( 
1+11+111) 39 . 

884 
- - 

V. Cantitatea programata tone 171 - - 
vI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV: V)lei/mc Lei/tona 233,24 233,24 233,24 
VII. T.V.A. 19%  44,32 44,32 44,32 
VIII. Tarifinclusiv T.V.A. Lei/tona 277,56 277,56 277,56 

Vizat 
Directia General Economiea 	 Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

Dascalu Ionica 	 Daniel Cristi C1zitu 



ANEXA NR.3 LA HCL NR/ 3, ,c 
Modifica anexa nr. 3 la HCL nr.154 /17.07. 2017 

S.C. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL 

DEVIZ ESTIMATIV 
Pentru perioada octombrie —decembrie 2017 

Coleclare, încărcare, transport si depozilare deeuri 

Nr.crt Denumjrea lucrării UM Cantitate Tarif 
Lei/to  

Valoare (lei) 

1 Colectarea, încărcarea, transportul, 
descărcarea si depozitarea 

deeuri1or menajere cu 

To 

autogunoiera compactoare  

3888 233,24 906.837,12 

Total I  906.837,12 
T.V.A. 19%  172.299,10 

Total situaţie  1.079.136,22 

DEVIZ ESTIMATIV 

Deszăpezire (luna decembrie 20 1 7) 

Nr.crt Denumirea Iucrării UM Cantitate Tarif 
Lei/to  

Valoare (lei) 

1 Combatere polei si gheata Mie mp 2.700 37,43 101.061 
2 Pluguit Mie mp 2.700 7,08 19.116 

Total I  120.177 
T.V.A. 19%  22.834 

Total situaţie  143.011 

Vizat 
Directia General Economică 

	
Serviciul Mo orizare Servicii Publice 

Dascălu Ionica 
	 Dati1iiţu 

'A LA-~ 



SOC. ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

FUNDAMENTARE TARIF VALABIL DIN 
COLECTAT+INCARCAT+TRANSPORTAT + DEPOZITAT - cu autogunoiera 

(pentru UAT tecuci, soc. ale CL tecuci si instit. publice ) si terti 
- DESEURI MENAJERE 

SPECIFICATIE U/M CANT. 
PROGRAMAT 

ANNUAL 
lei 

1. Cheltuieli materiale- din care:  445.175 
Combustibil l/an 27000 108.000 

Energie electrica - 
Piese schimb utilaje  38.000 

Materii prime si materiale consumabile (lubrefianti)  7.200 

Echipament de lucru si protectie  6.300 

Reviizii, reparatii, piese schimb  50.540 

Amortizare utilaje sau CHIRII utilaje  214.135 

Cheltuieli cu protectia mediului - 
Cheltuieli investitii - 
Alte servicii executate de terti (prime de asigurare)  21.000 

2. Cheltuieli cu munca vie  549.726 
Salarii  447.506 

C.A.S. 	 15,80 %  70.706 
Fond somaj 	 0,50 %  2.238 

C.A.S.S. 	 5,20 %  23.270 
Fond accidente si boli profesionele 	0,242 %  1.083 
Cota contib. ptr. concedii si indemnizatii 	0,85 %  3.804 
Fond garantare creante salariale 	 0,25%  1.119  

3. Taxe ANRSC  4.025 
4. Redeventa  6.000 

5. Cheltuieli directe (1+2+3+4)  1.004.926 
6. Chelt. indirecte - 25 % (se aplica la total chelt. directe)  251.232 
7. Cheltuieli cu transfer deseuri (137,88 lei/tona) to/an 13.500 1.861.380 

A) CHELTUJELI DE EXPLOATARE (5+6+7) 1  3.1 1 7.538 
B) CHELTUIELI FINANCIARE 1 	 - 

l. CHELTUIELI TOTALE (A + b)   3.117.538 
JI.PROFJT 1,00 % 31.175 

111. COTA DEZVOLTARE 0,00%  
IV. TAXE ANRSC 0,00%  

V. TOTAL VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATE  3.148.713 
VI. CANTITATEA PROGRAMATA 13500.00 to/an 33750.00 mc/an 
vll. TARIF, exclusiv T.V.A. (V/ Vl) 24 Iei/to 93,30 lei/mc 
W. T.V.A. = 44,32 lei L4,56 

19 % = 17,73 Jei 
lx. TARIF, inclusiv T. V.A.  Iei/to 111,031  

UPN 111 P. l b bUl-llVPLbN 1 I\ - (tOlC) - i , uu mc = U.4U 10 - cT. 1IUL 14 1 U3.U.LUiL 



soc. ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

FUNDAMENTARE TARIF 
COLECTAT+INCARCAT+TRANSPORTAT + DEPOZITAT - cu tractor ,remorca si incarcator 

CU MIJLOACELE DE TRANSPORTALE UTILIZATORULUI 
DESEURI AMESTECATE (ETEROGENE) DIN CONSTRUCTII +DEMOLARI 51 DJN PRODUCTIE 

SPECIFICATIE U/M CANT. 
tone 

PROGRAMAT 
ANUAL 

lei 
1. Cheltuieli materiale- din care:  

Combustibil si lubrifianti  
Energie electrica  
Piese schimb utilaje  
Materii prime si materiale consumabile  
Echipament de lucru si protectie  

Reviizii, reparatii, piese schimb  

Amortizare utilaje sau CHIRII utilaje  
Cheltuieli cu protectia mediului  

Cheltuieli investitii  
Alte servicii executate de terti  
Alte cheltuieli materiale  

2. Cheltuieli cu munca vie  
Salarii  
C.A.S. 	 15,80 % 
Fond somaj 	 0,50 % 
C.A.S.S. 	 5,20 % 
Fond accidente si boli profesionele 	0,242 % 
Cota contib. ptr. concedii si indemnizatii 	0,85 % 
Fond garantare creante salariale 	 0,25%  

Cresteri salariale  
Alte cheltuieli cu munca vie  

3. Cheltuieli cu transfer deseuri (137,88 lei/tona) to/an 1000,00 137.880 
4. Cheltuieli directe (1+2+3)  137.880 
5. Chelt. indirecte - 25 % (se aplica Ia total chelt.directe)  34.470 

A) CHELTUIELI DE EXPLOATARE (4+5)  172.350 
B) CHELTUIELI FINANCIARE - 

l. CHELTUIELI TOTALE (A + B)  
11. PROFIT 1%  1.724 

111. COTA DEZVOLTARE - 
lv. TAXE ANR5C  
V. TOTAL VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATEA 

DE SALUBRIZARE  174.074 
Vl. CANTITATEA PROGRAMATA (tone/an)  
Vll. TARIF, exclusiv T. V.A. (Vl / Vll)  1 74,07 lei/to 
vlll. i . vji.  

lx. TARIF, inclusiv T. V.A. 	 207, 14 lei/to 

 -lmc= 1.40to 



SOC.,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

FUNDAMENTARE TARIF 
COLECTAT+INCARCAT+TRANSPORTAT + DEPOZITAT - cu tractor ,remorca si incarcator 

- DESEURI CONSTRUCTII AMESTECATE (ETEROGENE) 

SPECIFICATIE U/M CANT. 
PROGRAMAT 

LUNAR 
lei 

1. Cheltuieli materiale- din care:  5.158 
Combustibil l/luna 400 1 .600 

Energie electrica   0 
Piese schimb utilaje  259 

Materii prime si materiale consumabile (lubrelianti)  150 

Echipament de lucru si protectie  30 

Reviizii, reparatii, piese schimb  330 

Amortizare utilaje sau CHIRII utilaje  2.709 

Cheltuieli cu protectia mediului  0 

Cheltuieli investitii  0 

Alte servicii executate de terti (asigurare)  80 

2. Cheltuieli cu munca vie  2.680 
Salarii  2.182 

C.A.S. 	 15,80 %  345 
Fondsomaj 	 0,50%  11 
C.A.S.S. 	 5,20 %   113 

Fond accidente si boli profesionele 	0,242 %  5 
Cota contib. ptr. concedii si indemnizatii 	0,85 %  19 

Fond garantare creante salariale 	 0,25%  5 

3. TOTAL CHELT. DIRECTE (1+2) _______  7.838 
4. Chelt. indirecte - 25 % (se aplica la total chelt.directe)  1.960 
5. Cheltuieli cu transfer deseuri (137,88 lei/tona) to/luna 100,00 13.788 

A) CHELTUIELI DE EXPLOATARE (3+4+5)  23.586 
S) CHELTUIELI FINANCIARE 

l. CHELTUIELI TOTALE (A + 	)  23.586 
11. PROFIT 1,00%  236 

111. COTA DEZVOLTARE O,00%  
IV. TAXE ANRSC 0,00 % 
V. TOTAL VENITURI OT1NUTE D1N ACTIVITATE  23.822 

VI. CANTITATEA PROGRAMATA 100 to/luna 
vll. TARIF, exclusiv T. V.A. (VU Vl) leilto = 238,22 
vlll. T.V.A. 19 Y. = 45,26 lei 
lx. TARIF, inclusiv T. V.A. lei/to = 283,48 

J/-tIVIIlAIt t(l-1IVALtIVIA -(rolmc) - 7 mc = 1.4U 10 


