
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR._____ 

DIN 	, t9.. 

Privind: aprobarea unor tarife de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare 
speciala - UNIMOG, tarife ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci 
srl 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 43845/19.04.2018; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	t / 	în 
datade 	2ot 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub nr. 43846/19.04.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub 

nr. 43847/19.04.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	. 
- adresa Soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL nr. 2763/1 8.04.201 8 si inregistrata la 

UAT Municipiul Tecuci cu nr. 43755/19.04.2018; 
- art.8, alin(3), lit k) si art.9, alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, republicat ă ; 
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 Iit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 

-art.45, alin 1 şi art.115 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  tarifele de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare speciala - 
UNIMOG Tecuci, tarife ce vor fi practicate de societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci 
SRL, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integrant ă  din prezentul proiect de hot ărâre. 
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 hot ărâre va fi adus ă  1a îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecuci. 

SECRETAR. 
FOTACHE YLERICA .. 	/ 

/ 
/ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. ~3Cf  

DIN/ 2 . 2018 

Privind: aprobarea unor tarife de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare 

speciala - UNIMOG, tarife ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci 
srl 

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 c ă  activitatea soc. Compania de Utilitati Publice este 
organizat pe principii economice si de eficien ţă  în condi ţii care să  permită  
prestatorului serviciului s ă  îndeplinească  misiunile si obligaţiile specifice serviciului, 

este necesară  adoptarea unor tarife pentru un utilaj UNIMOG ce vor fi practicate in 
activităţile din cadrul serviciului. Toate celelalte elemente ce constituie tarifele 

propuse spre modificare r ămân neschimbate. 
Considerăm că  este oportună  promovarea unui proiect de hot ărâre privind 

stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci 

SRL conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărâre. 

PRIMAR 
cătălin Gonstaiiin iIiudub, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. /( 	2018 

Privind: aprobarea unor tarife de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare 
speciala - UNIMOG., tarife ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilit ă1i Publice Tecuci 
srl 

În componenţa tarifelor aprobate de Consiliul Loc ăl Tecuci pentru efectuarea 

de către operatorul soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL a unor activit ăţi 

din cadrul serviciului, este necesar sa se asigure gestionarea serviciilor de utilitati 
publice astfel incat sa fie respectate obligatiile specifice de serviciu public. 

In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de 
utilitati publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in 
legatura cu stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor propuse si 

fundarnentate de catre operator. 
Pentru ca acest utilaj sa poata fi folosit pentru a executa lucrari specifice si 

pentru terti, persoane fizice sau persoane juridice, este necesar adoptarea prezentului 
proiect de hotarare pentru stabilirea tarifelor specifice utilajului UNIMOG. 

Tarifele aferente inchirierii utilajului, au fost fudamentate conform costurilor 
privind consumurile aferente (carburant, ulei, piese schimb etc.), a cheltuielilor 
privind amortizarea. Acestea au fost stabilite tinandu-se cont de cheltuielile si de 
cantitatile estimate a se presta anual. In functie de evolutia cheltuielilor/costurilor 

efective inregistrate, acestea se vor ajusta periodic. 
Prin prezentul proiect se propune stabilirea unor tarife ce vor fi practicate 

pentru inchirierea unui utilaj UNIMOG, tarife men ţionate în anexele 1-2 ce fac parte 

integrantă  în proiect. 
Faţă  de cele de mai sus considerăm că  sunt întrunite condi ţiile legale, fapt 

pentru care înaintăm spre dezbatere si aprobare tarifele propuse de Soc. Compania de 

Utilităţi Publice Tecuci SRL mei ţionate în anexele 1 si 2 la prezenta hot ărâre. 

Serviciui Mo,itorizare Servicii Publice 

(

Mar 1 vie 2 



Anexa nr. 1 Ia H.C.L. nr.  

TARIF 

VEHICUL CU UTILIZARE SPECIALA - UNIMOG 

Specificaţie U!M 
j Programatl 

j 	Ora 
Lei 

Tarif 
propus 

Lei/U.M. 

Tarif 
aprobat 

Lei!U.M. 
VEHICUL CU UTILIZARE SPECIALA UNIMOG  94,77 94,77 94,77 

Tariful nu contine TVA 

Vizat 
Direclia General Economic ă  

Dascălu Ioan 

4 ~k~ 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
rni 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 	 / 

TARIF 

VEHICUL CU UTILIZARE SPECIALA - UIMOG 
T Programatl 

Specificaţie UIM luna 
Lei 

Tarif 
propus 

Lei/U.M. 

Tarif 
aprobat 

Lei/U.M. 
VEHICUL CU UTILIZARE SPECIALA UNIMOG LUNA 15.921,36 15.921,36 15.921,36 

Tariful nu contine TVA 

Vizat 
Directia General Economică 

	
Serviciul Monilorizare Servicii Publice 

Dascălu Ioan 



COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.RL. 
STR. ELENA DOAMNA NR. 1 A 
J17/1419/201 1;CUI 29358725 
TEL/FAX 0236/8203 12 
E-mail :cuptecucirunicipiu1tecuci.ro 

.......... 

7 	Către Primaria Municipiului Tecuci 

În atenţia D-lui Primar, C ătălin Constantin Hurdubae 

Spre ştiinţa: Compartimentul Monitorizare Servicii Publice 

Prin prezenta va inaintam spre analiza si inaintare catre Consiliul Local a unui proiect de 
hotarare privind tariful pentru inchirierea vehiculului cu utilizare speciala —Unimog. 

Administrator, 

Ing. Ionita Florian 

* 

- 
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