
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECU 
HOT Ă RÂREA NR./ 

DIN 

Privind: stabilirea tarifelor percepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile 
prestate în anul 2017 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:_22///&!.i,6 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  c1 în 

datade 	2& 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr  

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat 

sub nr. 	/i/ 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. / .2 
- adresa Soc. Zooland Tec SRL Tecuci nr. 3140 / 22.12.2016 înregistrat ă  la U.A.T.-

Municipiul Tecuci cu nr. 22032/PJ/ 22.12.2016. 
- art.8, alin(3), lit k) din Legea nr.51/2006 priviiid serviciile comunitare de utilit ăţi 

publice, republicată ; 
- 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; 

În baza prevederilor: 
-Art.45, alin 2, lit.c şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modifîcările şi completările ulterioare; 

HOTARA Ş TE: 

Art.1. Se aprob ă  tarifele pentru prest ările de servicii executate în anul 2017 de societatea 
ZOOLANI TEC SRL Tecuci, conform anexelor nr. 1 -4, care fac parte integrant ă  din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data de 01.01.2017. 
Art.3. Cu data prezentei orice hot ărâre contrar ă  acesteia se abrog ă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecuci. 

:j 	Ş NŢĂ , IL  SECRETAR, 
JR. FOTACHE VALERICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 220 35 (Z 

DIN 	0!U. 0 j: ţ  

Privind: stabilirea tarifelor percepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile 

prestate în anul 2017 

Potrivit prevederilor OG rir.7112002 privind serviciile de administrare a domeniului 

public si privat al unităţilor administrativ teritoriale, cu modific ările si completările 

ulterioare, acestea se înfiin ţează  si se organizează  de către autorităţile adrninistraţiei publice 

locale. 

Organizarea si funcţionarea acestor servicii de administrare domeniu public este de 

competenţa exclusivă  a autorităţilor administraţiei publice locale. 

Legea nr.5 1/2006 a serviciilor comunitare de utilitate public ă, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, prevede c ă  tarifele pentru serviciile prestate se aprob ă  
de către Consiliul Local Tecuci. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea tarifului de închiriere chioc 

motivat de faptul c ă  tariful existent este din anul 2011 si între timp au crescut atât cheltuielile 

utilităţile cât i cele cu forţa de muncă . 

Faţă  de cele menţionate mai sus considerăm că  sunt îndeplinite condi ţiile legale fapt 

pentru care supus spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hot ărâre. 

PRIMAR 
Cătălin ConstaiitiiiHurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.2.o/J/ 	. 

Privind: stabilirea tarifelor Dercepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile 
prestate în anul 2017 

Având în vedere prevederile Legii 5 1/2006, art. 8, alin 3 lit.k, privind serviciile 
comunitare de utilit ăţi publice, stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor trebuie aprobate 

\..rin hotărâre de c ătre autorităţile deliberative în cazul în care nu sunt alte normative sau 

ordonanţe specifice. În cazul de fa ţă  pentru serviciul de utilitate public ă, administrare 

domeniu public si privat, nu sunt alte acte normative care s ă  stabilească  alte condiţii privind 

stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor. 

Tarifele prestate de societatea Zooland Tec SRL Tecuci au avut ca 

fundamentare o estimare a costurilor ce presupune întreaga activitate de ecarisaj . Totodat ă  
s-au luat în calcul si activităţile conexe serviciului de ecarisaj prestate de soc. Zooland Tec 

SRL Tecuci si anume de colectare, depozitare si de predare cadavre animale infestate cu boli 

transmisibile. 

Structura tarifar ă  propusă  spre analiză  si dezbatere este detaliat ă  pe fiecare 

element de consum din activit ăţile societăţii pentru a se asigura transparen ţa cheltuielilor. 

Considerăm că  sunt îndeplinite condi ţiile legale spre a fi supuse dezbaterii si 
aprobării Consiliului Local Tecuci tarifele men ţionate în anexele nr. 1 -4 la prezenta hot ărâre. 

Serviciul Monitorizare Se i i Publice 

Constantin Tud ch 



Anexa nr.1 la HCL nr. 	 (6 
TAXE Si TARIFE PROPUSE PENTRU SERVICIILE PREDATE POPULATIEI 

Sl AGENTILOR ECONOMICI DE SOCIETATEA ZOOLAND TEC SRL 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TAXA SAU TARIF PRESTAT • 	UM NIVEL TARIF 
2016 

CuTVA 

NIVEL TARIF 
PROPUS 

2017 
CuTVA 

NIVEL TARIF 
APROBAt 

2017 
CuTVA 

0 1 2 3 4 5 

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

2. Tarif intrare in obor in zilele de targ  
cu mijloace hipo Lei/buc 4,00 4,00 4,00 

cu mijioace auto pana Ia 1 to Lei/buc 5,00 • 5,00 5,00 

cu mijloace auto peste 1 to • Lei/buc 7,00 7,00 7,00 

3 Tarife pentru comercializare in obor  
inchiriere chiosc Lei/Iuna 70 150 150 

bovine, cabaline, ovine, porcine pana la 6 

l u ni  
Lei/buc 2,50 2,50 2,50 

bovine, cabaline, ovine, porcine peste 6 luni Lei/buc 4,00 4,00 4,00 

cereale, floarea soarelui Lei/sac 1,00 1,00 1,00 

baloti paie, fan munte Lei/buc 0,80 0,80 0,80 

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

cosuri nuiele, araci Lei/buc 0,70 0,70 0,70 

cozi unelte Lei/buc 0,40 0,40 0,40 

cherestea adusa spre vanzare Lei/mc 7,50 7,50 7,50 

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

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

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

autoutilitar Lei/zi 15,00 15,00 15,00 

autovehicule mai mari de 3 to Lei/zi 20,50 20,50 20,50 

biletspectacol Lei/pers. 20,00 20,00 20,00 

inchiriere teren Lei/mp/lun 5,50 

a 

5,50 5,50 

4 Tarife practicate in perioada balciului  
bilet intrare in perioada balciului Lei/pers. 2,00 2,00 2,00 

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

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

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 
publica si comert. produse ind. Zona A  

Lei/mp/zi 7,50 7,50 7,50 

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 
publica si comert. produse ind. Zona B  

Lei/mp/zi 5,50 5,50 5,50 

intrare 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 en-gross  
inchiriere teren zona A Lei/mp/zi 7,50 7,50 750 

inchiriereteren zona B Lei/mp/zi 5,00 5,00 5,00 

Serviciul Monitorizare Üachice, 

Ing. Constantin T 
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Anexa nr. 3 Ia HCL nr. // 12 e . m . 
TARIF PENTRU COLECTARE CADAVRE ANIMALE INFESTATE CU BOLI TRANSMISIBILE 

Nr. Cheltuieli Cheltuieli Profit Tarif propus Tarif aprobat 

Crt. DENUMIRETARIF UM directe indirecte 1% fara fara 

25% TVA TVA 

Tarif pentru 
1 colectare cadavre Lei/km. 0.79 0.20 0.01 1.00 1.00 

animaie cu boli 
transmisibile  

Serviciul Monitorizare SÛ

rachce, lng. Constantin  



Anexa nr. 4 la HCL nr. 	 (. 

TARIF PENTRU DEPOZITARE S1PREDARE CADAVRE ANIMALE INFESTATE CU BOLI TRANSMISIBILE 

Nr. Cheltuieli Cheltuieli Profit Tarif propus Tarif aprobat 

Crt. DENUMIRETARIF UM directe indirecte 1% fara fara 
25% TVA TVA 

Tarif pentru 
1 depozitare si 

predare cadavre Lei/kg. 1.18 0.30 0.02 1.50 1.50 

animaie cu boli 
transmisibile  

Serviciul Monitorizare Servi iP lice, 

lng. Constantin Tu ach 


