
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. 

	

DIN 	. 

Privind: modificarea tarifelor si taxelor pentru prest ări servicii către aentii economici 
si populatiei efectuate de c ătre Soc. Zooland Tec SRL Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :_____________ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunită  în şedinţă  
în data de 14. 0 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr____/ 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, îrrregistrat 

sub nr.______ 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.-2,$ 4 
- adresa soc Zooland Tec SRL Tecuci înregistrat ă  la U.A.T Municipiul Tecuci cu nr. 

9729/pj/1 0.03.20 1 7 
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.14,alinl, lit.d), art.39 alin.2 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si func ţionarea 

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

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  modificarea tarifelor si taxelor pentru prestările de servicii efectuate de soc. 
Zooland Tec SRL Tecuci către populaţie si agenţi economici, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data aprob ării acesteia. 
Art.3. Tarifele vor fi încasate de c ătre Soc. Zooland Tec SRL Tecuci. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la cuflo ştinţa celor interesa ţi prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

	

PREŞEI)l. . LTNFĂ , 	 SECRETAR. 
BUL l 	ri\ 	 FOTA,ŞJERICA 

IUL 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. l6/63 

DIN  	O~ 

Privind: modificarea tarifelor si taxelor pentru prest ări servicii către  
agentii economici si populatiei efectuate de c ătre Soc. Zooland Tec SRL  
Tecuci 

Având în vedere prevederile Legii Administra ţiei Publice Locale 
nr.215/2001, autoritatile administratiei publice locale administreaz ă  bunurile 
proprietate publica sau privata ale municipiilor in conformitate cu principiul 
autonomiei locale; 

Având în vedere art.14, alinl, lit.d), din O.G.nr.71/2002 citez: 
„autorităţile administraţiei publice locale păstrează  prerogativele privind 
adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat, respectiv aprogramelor de dezvoltare a 
infrastructurii edilitar urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza ş i 
de a controla: 
d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; " 

Având în vedere prevederile art.39 alin.2 din O.G. nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public ş i privat de interes local; 

Prezentul proiect de hot ărâre întrune şte condiţiile legale fapt pentru care 
îl propun spre dezbatere şi aprobare. 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 

~-.,_~_...i. -„
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR. 	/ tţ//.  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:modificareatarifelorsitaxelorpentruprest ăriserviciicătre 
a2entiieconomicisipopulatieiefectuatedec ătreSoc.ZoolandTecSRL 
Tecuci 

Noile tarife si taxe propuse în anexa nr. 1 la prezentul proiect de 

hotărâre sunt elaborate în func ţie de preţurile 	existente pe piaţă  

Având în vedere art. 14, alinl, lit.d), din O.G.nr.7112002 citez: autorit ăţile 

administraţiei publice locale păstrează  prerogativele privind adoptarea politicilor 

i strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public si 
privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, 

precum si dreptul si obligaţia de a monitoriza si de a controla: 

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare si aprobare a pre ţurilor si 
tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public si privat, 

Prezentul proiect de hot ărâre întrunete cadrul legal spre a fi 

supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local Tecuci. 

Serviciid Monitorizare Servicii izce 
Constantin Tudorac/eJ// 



ANEXA NR 1 la HCL NR 

TAXE Si TARIFE PROPUSE PENTRU SERVICIILE EFECTUATE POPULATIEI 

Si AGENTILOR ECONOMICI DE SOCIETATEA ZOO[AND TEC SRL 

Nr. 

Crt. 

DENU MIRE TAXA SAU TARIF PRESTAT 

• 

UM NIVEL 

TARIF 

ACTUAL 

CuTVA 

NIVELTARIF 

PROPUS 

CuTVA 

NIVELTARIF 

APROBAT 

CuTVA 

O 1 	 • 2 3 .4 5 

1 Tarif intrare si statioanare obor Lei/ora 8,22 8,00 8,00 

2 Tarif intrare in obor in zilele de targ  

cu mijloace hipo 	• Lei/buc 4,00 4,00 4,00 

cu mijloace auto pana la 1 to Lei/buc 5,00 5,00 	. 5,00 

cu mijloace autopeste 1 to Lei/buc 7,00 7,00 7,00 

3 Tarife pentru comercializare in obor 
inchiriere chiosc 	 . Lei/luna • 	 150 150 • 	 150 

bovine,cabaline, ovine, porcine panala 6 

luni  

Lei/buc 2,50 3,00 3.00 

bovine, cabaline, ovine, porcine peste 6 luni Leijbuc 400 	- 4,00 4,00 

cereale, floarea soarelui 	 , Leijsac 1,00 1,00 1,00 

baloti paie, fan munte Lei/buc 0,80 1,00 • 	 1,00 

baloti lucerna Lei/buc 1,00 •. . 	 1,00 1,00 

cosuri nuiele, araci Lei/ 10 buc 0,70/ buc 5,00 5,00 

cozi unelte tei/ 10 buc 0,40/ buc 5,00 5,00 

cherestea aclusa spre vanzare Lei/mc • 7,50 10,00 10,00 

butoaie, cazi, usi Lei/buc 8,00 8,00 8,00 

mijI. hipo, motorete, scutere, remorci auto Lei/buc 5,00 5,00 5;00 

autoturisme Lei/zi 10,00 10,00 10,00 

autoutilitare 	• • 

........
. Lei/zi 15,00 15,00 15,00 

• autovehicule mai mari cle 3 to 	 • Lei/zi 	• 20,00 . 20,00 20,00 

bilet spectacol Lei/pers. 20,00 20,00 20,00 

inchiriereteren Lei/mp/luna 5,50 7,00 7,00 

4 Tarife practicate in perioada balciului 	• 

bilet intrare în perioada balciului Lei/pers. 2,00 2,00 2,00 

• inchiriere teren platou central zona A Lei/mp/zi 8,00 	• 9,00 9,00 

inchiriere teren platou central zona B Lei/mp/zi 6,00 7,00 7,00 

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 

publica si comert. produse ind. Zona A 

Lei/mp/zi 7,50 	• • 	 8,00 8,00 

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 

publica si comert. produse ind. Zona B 

Lei/mp/zi 5,50 

• 	 • 

6,00 

________________ 

6,00 

______________ 

intiare grup sanitar 	 • Lei/pers. • 	 1,00 1,00 1,00 

intrare dusuri Lei/pers. 10,00 10,00 10,00 

5. 	. .Tarife practicate in piata engross 	• . . 	 • . 	 . ______________ 

inchiriere teren zona A Lei/mp/zi 7,50 8,00 8,00 

inchiriere teren zona B Lei/mp/zi 5,00 • 6,00 6,00 

Serviciul Monitorizcire Servicii Publice, 

In. Corstaiitin TUDORH 

La 	 - 



MUN(CIPIUL TCUcj 
RRIMARIE 

f 	1 iffl 

ZOOLAND TEC SRL 

J17/384/2013 
cul 31434190 
Municipiul Tecuci 

Judeiut Galati 

Strada Cuza Voda nr. iOA 
Mail: zoo1andmunicipiu1tecuci.ro 
Tel/Fax: 0731.777.556 / 0372001573 

s 

çà  

Catre, Primaria Municipiului Tecuci, 

ln atentia d-Iui Primar, Catalin Constantin HURDUBAE 

Spre stiinta : Serviciul Monitorizare a Serviciilor Publice 

Privind: Modificarea sifundamentarea modficarilorfacute  Ia tanfele 

practicate de SCZOOLAND TECSRL 

Urmare a adresei dumneavoastre cu nr 8084/R/PJ din 09.03.2017, va inaitam 

documentatia privind modificarea si fundamentarea modifica rilor facute Ia tarifele 

practicate de SC ZOOLAND TEC SRL, incepand cu 01.04.2017. 

Cu stima si consideratŢe, 	

«:G>
OOLP

Directer 3  

Spirido 



MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 

Pr ă vind: rnodificarea tarifelor practicate de SC ZOOLAND TEC SRL incepand 

u dta de 01.05.2017. 

ln conformitate cu Legea nr. 51/2006 care prevede ca tarifele 

practicate de serviciije de utilitate publica sunt aprobate de consiliile locale, 

va propunem modificarea tarifelor practicate de SC ZOOLAND TEC SRL ca 

urmare a cresterii cheltuielilor cu salariile personalului angajat cu aprox. 

10 360 lei Iunar, consecinta a aplicarii grilei de salarizare aprobate prin 

H.C.L. nr. 17/06.02.2017. 

Anexam alaturat propunerile noastre privind tarifele ce vor fi 

practicate de SC ZOOLAND TEC SRL incepand cu 01.05.2017, precum si 

fundamentarea modificarii acestora. 

bR 
]; 
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SC ZOOLAND TEC SRL 

STR. CUZA VODA nr. 104A 

J17/384/2013 

CUI R031434190 

FUNDAMENTARE TARIF TAXA INCHIRIERE TEREN PRESTAT 

SC ZOOLAND TEC SRL 

(lei/mp/Iuna) 

l-CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:  3.70 

Salarii: 11813 lei/luna : 600 mp  3.02 

CAS 15.8% -286 lei : 600 mp  0.47 

Somaj 0.5% -.9 lei : 600 mp  0.01 

CASS5.2%-941e1:600mp  0.15 

Fd acc. si  boli prof. 0.178 % - 3 lei : 600 mp  0.01 

Fd. gar.cr. sal. 0.25% - 4 lei : 600 mp  0.01 

CCI 0.85% -15 Iei: 600 mp  0.03 

ll-CHELTUIELI MATERIALE, din care:  0.45 

Materiale igîenico - sanîtare  0.39 

235 lei/luna : 600 mp  

Combustibil (benzina) - dezapezire 

400 lei/an : 600 mp 

, • 0.06 

111 -CHELTUIEU UTIUTATI 0.25 

150 lei/luna : 600 mp  

IV-CHELTUIEU C*J REPARATII : • 	039 

240le1:600mp  

(+ll+lU+lV)TOTAL CHELTUIELI DIREcTE:  4.79 

CHELTUIELI INDIRECTE 45% . . 2.16 

PROFIT 1% 0.05 

TOTAL TARIF fara TVA . 7.00 

5OC.\  

Contabif 	,, 	2 

Hriscu Lena 

l ntocm it, 

Portasa .fcusor 


