ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANR.__
DIN_______
Privind: aprobarea tarifului de închiriere spatii si modif.carea tarifelor pentru
închiriere tractor si miniînc ărcător Komatsu ce vor fi practicate de Soc. Zone Verzi
Tec S.R.L. Tecuci

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, j ud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :21966 /PJ/22.12.2016
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară din data
de 29.12.2016, ora 1400;
Având în vedere:
expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr 21967/PJ/22.12.2016;
raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat
sub nr.21968 / PJ/22.12.2016;
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 ,4,5;
adresa soc. Zone Verzi Tec SRL Tecuci nr. 3432 / 14.12.2016, înregistrat ă la U.A.T.
Municipiul Tecuci cu nr. 21083 / PJ/ 14.12.2016
art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu rnodific ările şi completările ulterioare;
art. 8 alin3, litj, din Legea nr.51 /2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice;
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:
J\rt.45, alin 1 şi art.1 15 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 tariful de închiriere spa ţii cu altă destinaţie decât cea de locuin ţă ce vor fi
practicate de soc. Zone Verzi Tec SRL Tecuci, conform anexei nr. 1 la prezenta hot ărâre
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru închirierea unui tractor si a miniînc ărcătorului
Komatsu ce vor fi practicate de Soc. Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci conform anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2017.
Art.4. Prezenta kotirâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.5. Prezcmi hotrrc va fi adus ă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului

MunicipiuiuiTccuci.
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Privind: aprobarea tarifului de închiriere spatii si modificarea tarifelor pentru
închiriere tractor si miniînc ărcător.Komatsu ce vor fi practicate de Soc. Zone Verzi
Tec S.R.L. Tecuci

Tariful de închiriere spaţii ce va fi aplicat de soc. Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci este
ace1ai cu chiria pentru spa ţiile cu altă destinaţie decât cea de locuin ţă percepute de U.A.T.
Municipiul Tecuci si aprobată de Consiliul Local Tecuci.
Prin prezentul proiect de hot ărâre se propune modificarea tarifelor de închiriere a
utilajelor tractor si a miniâncărcătorului frontal Komatsu impus ă de eliminarea pre ţului la
combustibil din tarifele ini ţiale . Beneficiarul vapune dispozi ţie combustibilul necesar.
Legea nr.5112006 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.
Faţă de cele menţionate mai sus consider ăm că sunt îndeplinite condi ţiile legale fapt
pentru care supus spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotâr ăre.

PRIMAR

Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
RAPORT DE SPECIALITATE
NR27
Privind: aprobarea tarifului de închiriere spatii şi modificarea tarifelor pentru
închiriere tractor si miniînc ă rcător Komatsu ce vor fi practicate de Soc. Zone Verzi
Tec S.R.L. Tecuci

Prezentul proieet de hot ărâre propune spre dezbate si aprobare tarifului de
-ichiriere spaţii si
modificările tarifelor pentru închirierea unui tractor si a
miniâncărcătorului frontal Komatsu de c ătre Soc. Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci.
Tariful de închiriere spaţii ce va fi aplicat de soc. Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci este ace1ai
cu chiria pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuin ţă percepută de U.A.T.
Municipiul Tecuci si aprobată de Consiliul Local Tecuci.
Modificările tarifelor survin ca urmare a elimin ării preţului la combustibil,
acesta fiind pus la dispozi ţie de către beneficiar. Aceast ă eliminare este justificat ă de
variaţiile preţului la combustibil. Tariful propus conţine amortismentul, cheltuieli indirecte
lubrifianţi, reviziile tehnice si beneficiu.
Din punct de vedere al structurii tarifului de închiriere acesta întrunete toate
elementele deci se poate supune dezbaterii si aprobării prezentul proiect de hot ărâre.
Serviciul Monitorizare ServAci Publice
Constantin Tudor,

Anexa nr. 1 la
H.C.L.nr.

Tarif
pentru închiriere spa ţii cu altă destina ţie decât cea de locuin ţă practicate de
soc. Zone Verzi Tec SRL Tecuci

Spaţii ocupate de activităţi administrative (birouri) - 2,85 mp/lun ă

Anexa nr.2 Ia
H.C.L. nr.

//,1

TARIFE CE VOR FI PRACTICATE DE Soc. ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci

Nr.
crt

specifica ţie

u.m

Valoare
actuală cu
combustibil
fără TVA

Valoare
propusă
fărăcombustibil,
fara TVA

Valoare
aprobată fă ră
combustibil,
faraTVA

i

Închiriere tractor

Lei/ oră

54,20

32,33

32,33

2

Închiriere
miniîncă rcător tip
Komatsu

Lei/oră

60,20

40,38

40,38
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