
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR.o 

DIN_________ 

Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de 
interventie pentru cod rosu si cod portocaliu 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, 
jud.Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului 	Ille 12 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  de 
îndată  în data de 	,2 
Având în vedere: 

- expunerea 	de 	motive 	a 	iniţiatorului, 	înregistrată 	sub 
nr?°/J3 

- râportul de specialitate întocmit de Serviciul de Monitorizare Servicii 
Publice, înregistrat sub nr. 	i2//J-2;20/?- 

- raportul/rapoartele de avizare afiaie comisiei /comisiilor de specialitate 
nr./ 

- Ordinul comun nr.289/2 1 70/20 1 3 pentru aprobarea reglement ărilor 
tehnice ,, Normativ privind prevederea si combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice, indicative AND525-20 1 3 emis de Departamentul 
pentru proiecte de infrastructur ă  si investiţii si Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice. 

- art.46 alinl litb) si alin.2 din Ordinul MAI nr. 1184/2006 cu modific ările 
i completările ulterioare. 

- art.3, alin(1), art.5, alin(1), alin(2),alin(3), art.1 1, art.14, alin(1) lit d), 
alin.(2), art.28 lit j) din Ordonan ţa Guvernului nr.71 / 2002 privind 
organizarea si funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local 

- art 104, alinl lit c) din Legea 98/2016 a achizi ţiilor publice 

- art.36 alin 2 lit.d) i alin.6 lit a) pct.8 din Legea 215/2001 privind 
administratia public local ă, republicată, cu rnodificările si cornpletările 
ulterioare. 



Cîmpanu Tudor 

:- j, 

În baza prevederilor: 

-art.45, alin 2 lit.c) şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată, cu modificările ş i completările 
ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  tarifele maxirnale pentru închirierea de utilaje cu operator, ca 
urmare a codului rou sau codului portocaliu, prev ăzute în anexa nr. 1 ce face 
parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Durata închirierii utilajelor cu operator va fi de la dec1anarea codului 
rou si sau codului portocaliu până  la îndepărtarea efectelor produse 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului 
Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 
secretarului Municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR, 
Fotache Valerica 

i;v 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.77  

DIN 

Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de 
interventie pentru cod rou si cod portocaliu 

Potrivit prevederilor Ordinului comun nr.289/2 1 70/20 1 3 pentru aprobarea 
reglementărilor tehnice Normativ privind prevenirea si combaterea înz ăpezirii 
drumurilor publice, indicative AND 525-2013 emis de Departamentul pentru 

proiecte de infrastructur ă  si investiţii si Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie s ă  
întocmescă  Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la preg ătirea 

activităţii pe timpul iernii precum si planul de interven ţie în caz de situaţii de 

urgenţă  generate de fenomene meteorologice extreme. 

Planul de intervenţie cuprinde si lista cu utilajele necesare unei interven ţii 
în cazul unor fenomene meteo extreme, cum ar fi:ninsori abudente, viscol, etc. 

Potrivit prevederilor Legii nr.48 1/2004 republicat ă  si a ordinului 

nr. 1 1 84/2006 autorităţile administraţiei publice ce trebuie s ă  asigure atât 

circulaţia pe drumurile publice cât si evacuarea populaţiei în situaţii de urgenţă . 

În conforrnitate cu prevederile art. 104, lit c), a Legii achizi ţiilor. publice 

nr. 98/20 1 6 autorităţile contractante pot încheia contract de servicii de 

deszăpezire/ închiriere utilaje prin procedura de negociere f ără  publicarea 

prealabilă  a unui anunţ  de participare în cazuri de situa ţii de urgenţă . 

Autorităţile administi•aţiei publice locale adoptă  hotărâri cu privire la 

aprobarea preţurilor. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider ărn că  este necesar si 
oportun promovarea unui proiect de hot ărâre privind aprobarea tarifelor 

maximale de închiriere a utilajelor cu operator de interven ţie pe perioada 

codului rou i/sau codului portocaliu. 

II1(rdubae Gătătin Conskiiitin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE ,,rIALITATE 
NR.7/&&l 1/2. 

Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de 
interventie pentru cod rou si cod portocaliu 

Autoritatea contractant ă  are dreptul de a aplica procedura de negociere 
fără  publicarea prealabilă  a unui anunţ  de participare pentru atribuirea 
contractelor de achizi ţii publice/acordurilor cadru de lucr ări, de produse sau de 
servicii într-unul din următoarele cazuri: 

a) dacă  în cadrul unei proceduri de licita ţie deschisă  ori licitaţie restrânsă  
organizate pentru achizi ţia produselor, serviciilor sau lucr ărilor respective nu a 

fost depusă  nicio ofertă!solicitare de participare sau au fost depuse numai 

oferte/solicitări de participare neconforme, cu condi ţia să  nu se modifice în mod 

substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, 

să  fie transmis acesteia un raport; 

b) dacă  lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de c ătre un 

anumit operator economic pentru unul dintre motivele prev ăzute la alin. (2); 

c) ca o măsură  strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor 

de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă  sau negociere competitiv ă  nu pot fi 

respectate din motive de extrem ă  urgenţă, determinate de evenimente 

imprevizibile şi care nu se datoreaz ă  sub nicio formă  unei acţiuni sau inacţiuni a 

autorităţii contractante. 

În cazul prevăzut la lit. c), autoritatea contractant ă  nu are dreptul de a 

stabili durata contractului pe o perioad ă  mai mare decât cea necesar ă  pentru a 

face faţă  situaţiei de urgenţă  care a determinat aplicarea procedurii de negociere 

fără  publicarea prealabil ă  a unui anunţ  de participare. 

Potrivit prevederilor Oi•dinului cornun nr.289/2 1 70/20 1 3 pentru aprobarea 

reglernentărilor tebnice Normativ privind prevenirea si cornbaterea înz ăpezirii 

drumurilor publice, indicative AND 525-2013 emis de Departamentul pentru 

proiecte de infrastructur ă  si investiţii si Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administra ţiei Publice, autorităţile administra ţiei publice Iocale trebuie s ă  
întoc]nescă  Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la preg ătirea 

activităţii pe timpul iernii precum si planul de interven ţie în caz de situaţii de 

urgenţă  generate de fenomene rncteorologice extreine. 



Art. 46 alin.1 lit.a s i alin.2 din Ordinul MAI nr.1184/2004 cu rnodifc ări1e 
i cornpletările ulterioare, prevede c ă  Logistica evacu ării în situaţii de urgenţă  se 

asigură  de către consiliile locale pentru popula ţie si personalul propriu. Logistica 
evacuării se asigură, la cererea autorit ăţilor administraţiei publice central si 
locale, de firrne de stat sau privat, pe baz ă  de convenţii de prestări de servicii 
încheiate din tirnp si anexate la planurile de evacuare în situa ţii de urgenţă . 

Tarifele maximale pentru închirierea de utilaje cu operator propuse prin 
prezentul proiect sunt fundamentate pe baza pre ţurilor de închiriere existente pe 

piaţa la rnomentul actual fapt pentru care supunem proiectul de hot ărâre spre 
dezbaterea si aprobarea consiliului local. 

Servicinl Monitorizare Servicii Piiblice 
CHIŢUDANIEL - CRISTI  



Ariexa nr.1 HCL 2o 

TARIFE MAXIMALE 

PENTR U ÎNCHIRIERE DE UTILAJE CU OPERA TOR 

Nr 
M. 

UTILAJ Tarf 

propus 

Tarf 
aprobal 

1 Bobket 0,6mc 120lei/h 120lei/h 

2 Buldoexcavator 1,6 mc 130lei/h 130 lei/h 

3 încărcător frontal 3 rnc 170 leilh 170 lei/h 

4 Încărcător frontal 4 - 4,4 mc 170 lei/h 170 Iei/h 

5 Încărcător frontal 4,5 mc 220 lei/h 220 Iei/h 

6 Autoîncăcător 4,5 mc 2201ei/h 2201ei/h 

7 Autogreder 14 to 220 lei/h 220 lei/h 

8 Autobasculantă  30 to 140 lei/h 140 leilh 

9 Transport zapada 5 leilkm 5 lei/km 

Tarifele cuprind si carburantul 

Tarifele nu con ţin T.V.A. 

S.M.S.P. 
Daniel Cristi Clzitu 


