
ROMÂNA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR._____ 

DINer 	2I 

Privind: aprobarea tarifului pentru lucr ări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat 
de soc. Adininistrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rates SRL 
Tecuci) 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Munii iului Te ci, jud.Gala ţi• 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 . o 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă O 	 în 
datade 	2O ; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub rir _Î>2) lJ O4.2.Q 
- raportul de sppcialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub 

nr. L,_/1917 Lo 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 2. 3, 
- adresa soc. Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rate 

SRL Tecuci) nr. 148 / 18.04.2018, înregistrat ă  la UAT Municipiul Tecuci, cu nr. 43756 / 
19.04.2018; 

- art.28 lit.j, art.39, aliri.2 si art.40 alinl din Ordonanţa Guvernului rir. 71/2002 privind 
organizarea si func ţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat 
de interes local, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 3/2003; 

- art. 36 alin.2 lit.c) si d) si alin 5 lit.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; 

IIOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  tariful pentru lucrările ce se vor executa cu utilajul închiriat UNIMOG, tarif ce va 
fl practicat de societatea Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci (fosta Rampa 
Rates SRL Tecuci), conform anexei nr. 1, parte integrantă  din prezenta hot ărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre intră  în vigoare începând cu data aprob ării acesteia. 
Art. 3. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fl adusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la cunotinţa celor interesaţi prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. _'3y3 0,1  

DIN P- 
Privind:  aprobarea tarifului pentru lucr ări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat 
de soc. Adjninistrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rates SRL 

Tecuci) 

În exercitarea competen ţelor si atribuţiilor ce-i revin în sfera serviciilor de 

administrare a domeniului public si privat a municipiului Tecuci, Consiliul Local 

Tecuci adoptă  hotărâri pentru aprobarea tarifelor pentru executarea acestor servicii. 

Ordonanţa Guvemului nr.71 / 2002 privind organizarea si funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local se 

stipulează  necesitatea aprob ării de către Consiliul Local Tecuci a tarifelor ce vor fi 

practicate de operatorii serviciilor de utilit ăţi publice., 

Prin modificarea Actului Constitutiv al Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci în 

sensul preluării activităţilor de administrare a spa ţiilor verzi , a cimitirului municipal 

Tecuci cât si a serviciului de ecarisaj de pe raza municipiului Tecuci, coroborat cu 

schimbarea denumirii acestei societăţi în Soc. Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor 

Verzi S.R.L. Tecuci, conduc la necesitatea fundament ării si aprobării Consiliului 

Local Tecuci a tarifelor pentru activit ăţile mai sus menţionate pe noua societate. În 

acest sens Soc. Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci a 

solicitat analizarea si aprobarea unui tarif orar pentru lucr ări ce se execută  cu utilajul 

UNIMOG, proprietatea soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. .La 

elaborarea acestui tarif s-a ţinut cont atât de costurile directe cât si de închirierea 

utilajului, cheltuielile cu repara ţiile curente, carburan ţii, uleiurile, lubrifianţii, 
cheltuielile indirecte si beneficiu. 

Având în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  promovarea 

unui proiect de hotărâre privind tariful ce va fi practicat de Soc. Administrarea 

Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L . Tecuci (fosta soc. Rarnpa Rates SRL Tecuci). 

PRIMAR 
Cătălin Coiisttntin Hurdubae 



RO M ÂN 1 A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. 	3/  I 

Privind: aprobarea tarifului pentru lucr ări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat 
de soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rates SRL 
Tecuci) 

Conform Ordonanţei Guvernului nr.71 / 2002, pre ţurile, tarifele si taxele ce 

vor fi practicate de operatori trebuie s ă  conţină  toate cheltuielile aferente fiec ărui 

serviciu în parte, atât manopera, cheltuielile cu repara ţiile, cheltuielile indirecte cât si 
costurile pentru închirierea utilaj elor necesare execut ării presta ţiilor contractate. 

Pentru desfaurarea unor activit ăţi de între ţinere a spaţiilor verzi 
( 

de 

exemplu cosire a vegetaţiei ierboase din parcuri i de pe marginea drumurilor, udarea 

spaţiilor verzi, etc), unde se justific ă  d.p.d.v. tehnico-economic folosirea utilajului 

UNIMOG, este necesar aprobarea unui tarif orar. La data actual ă  utilajul este în 

proprietatea soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci srl. Acest tarif cuprinde: 
* cheltuieli directe : cheltuielile salariale (sofer + servant) cheltuielile cu piesele si 
materialele de între ţinere a utilajului, carburan ţii, aditivii lubrifianţii; 
* cheltuieli indirecte 25 %; 
* chirie  utilaj; 
*beneficiu  

Faţă  de cele de mai sus consider ăm că  sunt întrunite condi ţiile legale fapt 

pentru care înaint ăm spre dezbatere si aprobare tariful propus de Soc. Administrarea 

Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci 
( 

foata Rampa Rates SRL Tecuci) 

menţionat în anexa nr. 1 la prezenta hot ărâre. 

Serviciul Monitorizare Servi i ublice 
Constantin Tudo 



AIlex(l iir.1 la HCL iir 

TARIF 
pentru lucr ările executate cu utilajul UNIMOG 

Tarful vajipracticat de: Soc. Adrninistrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL 
Tecuci (foata Rampa Rates SRL Tecuci) 

Clieltuieli directe /or ă  = 12.676 lei: 168 Ji 	= 75,45 lei/oră  
(Cuprinde si motorina, aditivii,lubrzjianţii, piesei materiale de întreţinere) 
Clieltuieli indirecte 25 % 	 = 18,86 lei/oră  
Projit 1 % 	 = O, 94 leii oră  
Chirie ulilaj 	 =94, 771ei/oră  

Denun,irea lucr ării U.M. Tarfpropus Tarfaprobat 
fără  TVA fără  TVA 
(lei/oră) (leiioră) 

Lucrări ce se execut ă  cu utilajul Lei/oră  190 5 02 190 9 02 
UNIMOG  

D.G.E. 
Ionică  Dascălu 

S.M.S.P. 
Constantinjo1ache 



Ec.Voiea lonut 

Administrator Sef Serv.Financiar 

Ec.Plesu Ana Lucia 

e1",~ 

TCJCl 

RAMPA RATES S.R.L.TECUCI 
,. 	 CUI: R031434042 

J17/382/2013 

, 	 Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146C, Tecuci, jud.Galati 
TEL:0372 959 393 
E-mail:ramparates@municipiuitecuci.ro  
N r. in reg. 148/18. 04. 2018 

1. 

~t 1 -9, È 

Catre Primaria Municipiului Tecuci 

a-d-ului Primar Catalin Constantin Hurdubae 

stiinta: Compartiment Monitorizare Servicii Pubiice 

Prin prezenta va solicitam initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea tarifului 

pentru lucrari executate cu utilajele inchiriate respectiv tariful pentru Unimogul care il 

vom inchiria de la societatea CUP Tecuci. 

Atasam centralizatorul pentru tariful propus. 



ri 

n 
ţ,l 
(b 
(b 

ri 

n 

o 
c., 
l- 

Cb 

n 

S- 

toi 

ş  

o 

a =. 

-. 
- 

-. 

—.: 
o 
- 

a 

00 



Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL 
Nr. 	 / 	O 

FUNDAMENTARE TARIF 

AUTOVEHICOL CU UTILIZARESPECIALA UNIMOG 

CHELTUIELI LEI/LUNA 

Salar tarifar (sofer +muncitor) 4.440 

Spor vechime 25 % 1110 

AcumulariCO 504 

TOTALI 6.054 

Contributieasiguratoriedemunca2,25% 136 

TOTAL11 (salarii + CAM) 6.190 

Piesesi materialedeintretinere 760 

Carburanti (6,2L xl,1x 168 h) x 4,5lei/L 5.156 

Aditiv Ad. Blue 35L x 2,42 85 

Lubrefianti 485 

TOTALIII 12.676 

Cheltuieli directe/ora = 12.676: 168 h = 

Cheltuieli indirecte 25 % 

Profit 1% 

Chirie utilaj 

TARIF UNIMOG (lei/ora) 

75,45 lei/ora 

18,86 lei/ora 

0,94 lei/ora 

94,77lei/ora 

190,02 Iei/ora (fara T.V.A.) 

SEF BIROU MECANIZARE 


