ROMÂNA
JUDEŢUL GALAŢI
MUN1CIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANR.
D1N__________

Privind: stabilirea tarifului pentru nacela cu brat montat pe autosasiu (PRB) ce va
fi practicat de Soc.Compania de Utilit ăţ i Publice Tecuci S.R.L.
Iniţiator: C ătalin Constantin Hurdubae Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :
/ ,/o? / I2/
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Gi1aţi, întrunit în şedinţa
din data de
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr 6iYş
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Monitorizare Servicii Publice,
înregistrat sub nr.
3/6/2 // /7
- raportu1/rarte1e de aizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
nr.______
- adresa soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, nr. 4270 / 20.11.2017,
înregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 66227 / 20. 1 1 .20 1 7;
- Art. 28,alin(2), lit.j) din Ordonan ţa nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
- -Art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor:
-Art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă tariful pentru nacela cu brat montat pe autoasiu (PRB) ce va fi
practicat de Soc. Compania de Utilit ăţi Pub]ice Tecuci SRL conforrn anexei nr.11a
prezentul proiect, parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art,2. Noul tarif va intra în vigoare începând cu data aprob ării acestuia de Consiliul
Local Tecuci.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndep]inire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezenta
fi adus ă la cuno ştinţa celor interesa ţi prin gria scretaru1ui
Municipi1ui
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMAR
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EXPUNERE DE MOTIVE NRP,7)
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DIN
Privind: stabilirea tarifului pentru nacela cu bra ţ montat pe autoasiu (PRB) ce va
fi practicat de Soc.Compania de Utilităti Publice Tecuci S.R.L.
Soc. Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL a achizi ţionat o nacel ă cu braţ
ridicător montat pe autoasiu (PRB) pentru în scopul execut ării lucrărilor si serviciilor
de toaletări si tăieri arbori de pe raza administrativ teritorial ă a municipiului Tecuci.
În exercitarea atribu ţiilor ce le revin în dorneniul conducerii si controlului
serviciilor de administrare a dorneniului public si privat, autorit ăţile adrninistraţiei
publice locale au iniţiativă si adoptă hotărâri privitoare la aprobarea pre ţurilor, tarifelor
i taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public si privat . În acest sens
Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL a înaintat fundamentarea tarifului pentru
acoperirea serviciilor prestate cu acest utilaj. Acest tarif este structurat strict pe
cheltuielile efective si anume cheltuieli salariale, cu combustibilul, repara ţii,rnateriale
consumabile amortismente, etc..
Faţă de cele menţionate mai sus consider ăm că sunt îndeplinite condiţiile legale
fapt pentru care supus spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotâr ăre.

PRIMAR

Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂ N A
JUDEŢUL GALAŢI
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
RAPORT DE SPECTALITATE

NR.

Privind: stabilirea tarifului pentru nacela cu brat montat pe autoasiu (PRB) ce va
fi practicat de Soc.Compania de Utilit ăţ i Publice Tecuci S.R.L.

Prezentul proiect de hot ărâre propune spre dezbate si aprobare tariful
pentru nacela cu brat montat pe autoasiu (PRB) elaborat de c ătre Soc. Compania de
Utilităţi Publice Tec S.R.L. în vederea execut ării prestărilor de servicii si lucrări de
tăieri si toaletare arbori de pe raza municipiului Tecuci. Majoritatea arborilor au în ălţimi
de peste 1 Om si au coronamente dezvoltate neregulat afectând, în unele locuri, cl ădiri,
reţele de utilităţi publice.
Tariful propus conţine cheltuielile salariale, amortismentul, cheltuieli
materiale cu repaţii, întreţinere, consum carburan ţi, autorizaţii necesare pentru
funcţionare ISCIR), cheltuieli indirecte si beneficiu . Conform catalogului pentru
clasificarea si duratele normale de func ţionare a rnijloacelor fixe, aprobat prin H.G.
nr.2 1 3 9 / 30.11.2004, cu modific ările ulterioare, vehiculul respectiv are o durat ă normală
de funcţionare cuprins ă între 4-8 ani, amortismentul fiind calculat la 7 ani.
Din punct de vedere al structurii tarifului acesta întrunete toate
elementele deci se poate supune dezbaterii si aprobării prezentul proiect de hot ărâre.
(

Serviciul Monitorizare Servicii P lice
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TARIF
nacela cu brat montat pe autoasiu (PRB)

Valoare inventar dotari: 130.000 lei fără T.V.A.
Perioada de amortizare -4-8ani: 7ani
Valoare amortisment Iunară : 1806 lei/Iun ă fără TVA
Cheltuieli indirecte 25 % : 18,30Iei/or ă
Beneficiu 1 1/o : 0,92 lei/ oră
Tarif fără T.V.A. = 92,43 lei/ora fă ră TVA

Nr.
crt

specifica ţie

u.m

Valoare
propusă lei
fără tva

Valoare
aprobată lei
fără tva

1

Tarif nacela cu brat
montat pe autoasiu (PRB)

Lei/oră

92943

92943

Serviciul Monitorizare Servicii P li e
Constantin Tudorache
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COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.Ljziva
STR ELENA DOAMNA NR 1A
J17/1419!2011; cUI 29358725
TEL FAX 0236/820312

E-mail: cuptecuci(rnunicipiu1tecuci.ro
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Catre Prinaria Municipiului Tecuci
In atentia D-lui Primar, Catalin Constantin Hurdubae

Spre stiinta: Biroul Monitorizare Servicii Publice

Prin prezenta va inaintarn spre aprobare si propunere catre Consiliul Local Tecuci tariful
pentru autonaeela cu brat articulat (PRB).

Administrator,
Ing. Ionita Florian
L)

TLnÂ Ţl
TECUCI

.:

*
•

Intocrnit,
cre/9ra Catalin

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Aprobat,

CUI:29358725

Administrator
loniţă Florian

FUNDAMENTARE TARIF
(

Autonacela cu brat articulat (PRB)
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CHELTUIELI
Salar tarifar ( sofer + operator)
Spor vechime 10%

LEI/LUNA

\:

3.200
320
320

Acumulari CO
TOTALI
CAS 15,8 %

3.840
607

SOMAJ 0,5%

19

C.A.S.S. 5,2%

200

C.C.l. 0,85 %

33

Fd. garantare 0,25%

10

Fd. risc si accidente 0,233 %
TOTAL 11 (salarii + contributii)

9
4.718

Amortismente
Piese si maÎeriale de intretinere

1.806

Carburanti (6 L x 168 h) x 4,2 lei/L

4.234

Lubrefianti
Autorizatii + rovineta + asigurare
TOTALIII

750
450
342
12.300

Cheltuieli directe/ ora = 12.300: 168 h

73,21 lei/ora

Cheltuieli indirecte 25 %

18,30 lei/ora

Profit 1%
TARIF ( lei/ora)

0,92 lei/ora
92,43 lei/ora
(fara T.V.A.)

DIRECTOR ADM
Vîrlanu ţă Consta

DIRECTOR ECONOl
Ec.Prescură, ă tă lin

SEF SERVICIU Zone Verzi,
lamand iDou
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