
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTARAREA NR 
DIN  

Privind: 	aprobarea tarifelor maximale de inchiriere a utilajelor de 
interventie pentru 	situatii de urgenta neprevazute cauzate de fenomene meteo 
periculoase (cod rou, cod portocaliu) , practicate de operatorul de salubrizare al 
Municipiului Tecuci 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, 

jud.Galati; 

Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: 8 95,/o, ,o 2 
Consiliul Local al Muriicipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 

indatade: 

Avand in vedere: 

- expunerea 	de 	motive 	a 	initiatorului, 	inregistrata 	sub 
nr 

- rapoi1 de: specialitate. intocmit de .Serviciul de Monitorizare.. Servicii 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 
rir.1,4i5 

- Ordinul 	comun 	nr.289121 70/2013 pentru 	aprobarea 	reglementarilor 
tehnicet Norinativ privind prevederea si combaterea inzapezirii 
drumurilor publice, indîcative AND525-2013 emis de Departarnentul 
pentru proiecte de infrastructura si investitii si Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice. 

- art.46 alin 1 litb) si alin.2 din Ordinul MA1 nr.1184/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

- art.8 alin 3 lit.K din Legea nr.5 1/2006 privind serviciile de utilit ăţi publice, republicată  
cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 2 alin 3 lit.g) si art.6 alin 1 lit.k) din Legea nr.101/2006 privind salubrizarea 
localităţilor, republicată  cu modificările si completările ulterioare; 

- art.36 	alin 2 lit. d) si alin.6 lit a) pct.8 din Legea 21512001 privind 
adrninistratia publica locala, republicata, cu rnodificarile si completarile 
ulterioare. 



in baza prevederilor: 

-art.45, alin 2 lit.c) si art.115 	alin 1, 	lit.b) din Legea 215/2001 privind 
administratia 	publica 	locala, republicata, 	cu modificarile 	si completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.l. Se aproba tarifele maximale pentru lucrarile ce vor fi execut at e , ca 
urmare a situatiilor de urgenta neprevazute,cauzate de fenomene meteo periculoase,(cod ro şu, 
cod portocaliu) pentru ut i 1 aj e 1 e prevazute in anexa nr.1 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare, ce vor fi practicate de operatorul local de salubrizare. 
Art.2. Durata int erv entiei utilajelor cu operator va fi de la aparitia situatiei de 
urgenta neprevazuta pana la indepartarea efectelor produse. 
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului 
Municipiului Tecuci. 

Art.S. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului Municipiului Tecuci. 

PRESEri(1•Trrion'it)VSEIDINTA, 
	 SF")ETAR, 



Anexa nr 1 HCL. 

  

f 	/2 

    

TARIFE MAXIMALE PENTRU LUCRARI CE SE VOR EXECUTA CA 

URMARE A SITUATIILOR DE URGENTA NEPREVAZUTE 

N r. 

Crt. 

UTILAJ TARIF 

PROPUS 

TARIF 

APROBAT 

1 Autoincarcator HANOMAG 60E — 4.5MC 230 lei/h 230 lei/h 

2 Bobcat 0.6mc 120 lei/h 120 lei/h 

3 Autobasculanta 8x4 30to 150 lei/h 150 lei/h 

4 Buldoexcavator New Holland B115 cu cupa de 

incarcare 1.5 mc 

130 lei/h 130 lei/h 

5 Autobasculanta Iveco Traker 22to 180 lei/h 180 lei/h 

6 Autogreder Rusesc DZ. 122, 12.2 TO 185 lei/h 185 lei/h 

Autogreder 0&k 10.8 to 210 lei/h 210 lei/h , 

Autogreder Faun Frish 15.5 to 255 lei/h 255 lei/h 

Freza zapada Mercedes Unimog 440 lei/h 440 lei/h 

10 Autospecializata MAN 35.390 cu lama zapada 

3.4 m 

200 lei/h 200 lei/h 

11 Buldoexcavator JCB 3CX 130 lei/h 130 lei/h 

12 Buldoexcavator CAT422E 155 lei/h 155 lei/h 

13 Buldoexcavator JCB 4CX 155 lei/h 155 lei/h 

14 Hanomag 55D cupa 3.2 m3x2 240 lei/h 240 lei/h 

15 Liebher 541 (vola) 3.4mc 230 lei/h 230 lei/h 

16 Transport zapada 5 lei/km 5 lei/km 

17 

Tarifele cuprind si carburantul 

Tarifele nu contin T.V.A. 

S.M.S.P 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

DIN N..3%-.2,/60,9Z06—ţ,  
Privind: 	aprobarea tarifelor 	maximale de inchiriere a utiIajeIor 

de interventie pentru situatii de urgenta neprevazute cauzate de fenomene meteo 

periculoase (cod ro şu, cod portocaliu) , practicate de operatorul de salubrizare al 

Municipiului Tecuci. 

Serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci este incredin ţat Companiei de 

Utilităţi Publice Tecuci SRL . 

Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr.10112006 privind salubrizarea localit ăţilor , 

republicată  cu modificările i complefările ulterioare, activitatea de dezăpezire i menţinerea 

în stare de func ţiune a căilor publice face parte din cadrul serviciului de salubrizare. 

Atât Legea nr.51/2006 republicată  cu modificările i completările ulterioare cât i Legea 

nr.10112006 republicat ă  cu .modificările şi completările ulterioare, prev ăd competenţa 

autorităţilor deliberative de a aproba tarifele practicate de operatorul local . 

Potrivit preVederilor Ordinului comun nr28972170/2013 pentru aprobarea 

reglerhentarilor'.' tehnice" .::-Normativ.privind prevenirea: si combaterea • 

drumurilor publice", indicative AND 525-2013 emis de Departamentul pentru 

proiecte de infrastructura si investitii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa 

intocmeasca Calendarul privind indeplinirea sarcinilor referitoare la pregatirea 

activitatii pe timpul iemii precum şi planul de interventie î n caz de situatii de urgenta 

generate de fenomene meteorologice extreme. 

Planul de interventie cuprinde si lista cu utilajele necesare unei interventii in cazul 
unor fenomene meteo extreme, cum ar fi - ninsori abudente, viscol, etc. 

Potrivit prevederilor Legii nr.48112004 republicata si a ordinului nr.118472006 

autoritatile administratiei publice ce trebuie sa asigure atat circulatia pe 

drumurile publice cat si evacunrea populatiei in situatii de urgenta, 

Autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari cu privire la 

aprobarea tarifelor.  . 

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca este necesar si 

oportun promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor 

maximale de inchiriere a utilajelor cu operator de interventie pe perioada 

situatiilor de urgenta neprevazute cauzate, de fenomene meteo per Me.A d ro şu, cod 

portocaliu). 

PRIMAT,  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

NRIU/562  /  bo. ĂO  10.2018 

Privind: 	aprobarea 	tarifelor 	maximale de inchiriere 	a utilajeIor 	de 

interventie pentru situatii de urgenta neprevazute cauzate de fenomene meteo periculoase (cod 

roşu, cod portocaliu) , practicate de operatorul de salubrizare al Municipiului Tecuci. 

Serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci este incredinţat Companiei de Utilităţi Publice 

Tecuci SRL . 
Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr.101/2006 privind salubrizarea localit ăţilor,  , republicatâ cu 

modificările şi completările ulterioare, activitatea de dez ăpezire i menţinerea in stare de func ţiune a căilor 

publice face parte din cadrul serviciului de salubrizare. 

Atât Legea nr.5112006 republicat ă  cu modificăfile i completările ulterioare cât i Legea nr.101/2006 

republicată  cu modificările i completările ulterioare, prev ăd competenţa autorităţilor deliberative de a 

aproba tai-ifele practicate de operatOrul local . 

Potrivit prevederilor Ordinului comun nr.2897217072013 pentru aprobarea reglementarilor 

tehnice". Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicative 

AND 525-2013 emis de Departamentul pentru proiecte de infi -astructura si investitii si 

Ministerul Dez.voltarii • Regionale si Administratiei Publice, autoritatile administrafiei publice 

intocrnesca.-- Calendarul privind—indeplinirea sarcinilor ,referitoare . ,pregatirea.. 

activitatii pe timpul iemii precum i planul de interventie î n caz de situatii de urgenta generate 

de fenomene meteorologice extreme. 

Planul de interventie cuprinde si lista cu utilajele necesare unei interventii in cazul uno. 
fenomene meteo extreme, cum ar fi : ninsori abudente, viscol, etc.• 

Potrivit prevederilor Legii nr.48112004 republicata si a ordinului nr. 118472006 autoritatile 

administratiei publice ce trebuie sa asigure atat circulatia pe drumurile publice cat si 

evacuarea populatiei in situatii de urgenta, 

Autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari cu privire la aprobarea 

tarifelor 

Tarifele maximale pentru inchirierea de utilaje cu operator propuse prin prezentul proiect 

sunt fundamentate pe baza preturilor de inchiriere existente pe piata la momentul actual fapt 

pentru care supunem proiectul de hotarare spre dezbaterea si aprobarea consiliului local. 

Şef Serviciul Monitorizare Servicii Publice 


