ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PROIECTDEHO T Ă RÂ RE
NR.
Prîvind: modîficarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252121. 12.2018 si anexei nr.
2 din H.C.L. nr,16712709,2018. cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de
Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci.
lniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiuiui Tecuci, jud. Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului . 4143122.01.2019
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă
în
data de
Având în vedere:
Art. 147 din Constitutia Romaniei;
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr. 4144122.01.2019;
- raportul de specialitate întocmit de Seniciul Monitorizare Seivicii Publice, înregistrat
sub nr. 4145122.01.2019;
- raportullrapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 4, J7 ;
- adresa inaintata de Soc. C.U.P. SRL Tecuci nr. 772121.01.2019, inregistrata la
U.A. T. Tecuci cu numarul 4068121.01.2019;
- avand in vedere Contractul de delegare a gestiunii nr.35960/30. 06.201 7aprobat prin
HCL 96115.05.2017;
- art. 17, alin. ldin Legea 2111201 lprivind regimul deseurilor modificata si completata
prin OUG. 74117.07.2018;
- art. 6), 7) si 8) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile
specifice seiviciului de salubritate a localitatilor;
- art.nr.8,alin.(3),litera k) din Legea nr.51/2006 privind seiviciile comunitare de utilitati
publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 26, alin. 5 si 8 din Legea 10112006 a seiviciului de salubrizare a localitatilor;
- art. 36, alin. (2), lit. a), c) si d), alin. (5), alin. (6), pct. 14 si art. 128, alin. (3) din legea
21512001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
ln baza prevederilor:
- Decizia C. C. R. nr. 38412018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 702113.08.2018,
-art. 45, alin (2), lit. a) şi art. 1 1 5 alin. 1, lit. b) din Legea 21512001 privind administra ţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HO T Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr.252/21. 12.2018 privitor
la tarifele aferente prestarilor de seivicii de salubrizare a Municipiului Tecuci ce vor fi
executate de Societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L. conform anexei nr. 1,
parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr2 la HCL nr167/27.09.2018 privitor la tarifele
aferente prestarllor de servicii de salubrizare a Municiplului Tecuci ce vor fi executate de
Societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L. conform anexei nr. 2, parte
integranta din prezenta hotarare ;
Art.3. Prevederile din prezenta hotarare se aplica incepand cu situatille de lucrari aferente
lunii IANUARIE 2019.
Art.4. Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la Indepfinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci,
si Administratorul soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L;
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoşfinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municiplului Tecuci.

INITIATOR,
PRIMAR,

.C4ntrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR.

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR. 4144/22.01.2019
Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252/21.12.2018 si anexei nr.
2 din H.C.L. nr.167127.09.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de
Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci.

Tarifele pentru activităţile specifice serviclului de salubrizare se stabilesc, se
ajustează sau se modific ă pe baza solicitărilor operatorilor si se fundamenteaz ă pe baza
cheltuielllor de producţle, exploatare, a cheltuielilor de intreţinere şi reparaţil, a
amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale şi necorporale, a
costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate in muncă, a
costurilor care deriv ă din contractul de delegare a gestiunii serviclului de salubrizare, a
cheltuielllor financlare şi pot sa includa o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi
modemizare a sistemelor de utilit ăţi publice, precum şi o cotă de profit.
Prin adresa nr. 772121.01.2019soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL ne
inainteaza fundamentarea tarifelor pentru prestarea unor servicil aferente serviclului public
de salubrizare (salubrizare manuala si mecanizata, inchiriere tractor, inchiriere
buldoexcavator, deszapezire). Fundamentarea are la baza cresterea manoperei introduse
in tarlf, crestere facuta in contextul adoptaril in luna decembrie 2018 de catre Guvemul
Romaniel a Hotararil nr. 937/07.12.2018 care prevede la art. 1, alin.1 „incepând cu data
de 1 lanuarle 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat 1n plată, prevazut la art.
164 alin.1 din Legea 53/2003 — Codul muncli, republicata, cu modificarile si completarile
ulterloare, se stabileste in bani, fara a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2,080
lei lunar pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lun ă,
reprezentând 12,43 lelloră.
Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 lanuarie 2019, pentru
personalul incadrat pe functil pentru care se prevede nivelul de studli superloare, cu
vechime in munca de cel putin un an in domeniul studillor superloare, salariul de baza
minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza
de la 2.080 lei la 2.350 lel lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in
medie pe luna, reprezentand 14,044 lellora".
De asemeni a fost actualizat pretul la carburant si tariful de inchiriere al utilajelor pentru
deszapezire.
Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna promovarea
prolectului de hotarare.

PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
RAPORT DE SPECIALITATE
NR. 4145122.01.2019
Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252121. 12.2018 si anexei nr.
2 din H.C.L. nr.167/27.09.2018. cu prîvire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de
Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii,
în tot ceea ce prive şte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea seniciilor de
utilităţi publice, precum şi în ceea ce prive şte crearea, dezvoltarea, modernizarea,
reabilitarea şi exploatarea bunuriior proprietate public ă sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilit ăţi publice.
!n exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera seniciilor de utilit ăţi publice,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea seniciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:,,aprobarea
stabilirii, ajustării sau modific ării preţurilor şi tarifelor, dup ă caz, în condiţiile legii speciale,
cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorit ăţile de
reglementare competente
Tarifele pentru activităţile specifice seniciului de salubrizare se stabilesc, se
ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor si se fundamenteaz ă pe baza
cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de între ţinere şi reparaţii, a
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a
costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a
costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii seniciului de salubrizare, a
cheltuielilor financiare şi pot sa includa o cot ă pentru crearea surselor de dezvoltare şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
De asemeni potrivit art. 26, alin. 8 din Legea nr. 10112006 a seniciului de salubrizare
a localitatilor ,, Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al prestării seniciului de salubrizare;
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielNe curente de întreţinere şi exploatare
a seniciului de salubrizare;
c) să încurajeze investi(iile de capital;
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.
Prin adresa nr. 772121.01.2019 soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL ne
inainteaza fundamentarea tarifelor pentru prestarea unor senicii aferente seniciului public
de salubrizare (salubrizare manuala si mecanizata, inchiriere tractor, inchiriere
buldoexcavator, deszapezire). Fundamentarea are la baza cresterea manoperei introduse
in tarif, crestere facuta in contextul adoptarii in luna decembrie 2018 de catre Guvernul
Romaniei a Hotararii nr. 937107. 12.2018 care prevede la art. 1, alin. 1 ,,incepând cu data

de 1 lanuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ară garantat in plată, prevazut la art.
164 alin.1 din Legea 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080
lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lun ă,
reprezentând 12,43 leiloră.
Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 lanuarie 2019, pentru
personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu
vechime in munca de cel putin un an in domeniul studillor superioare, salariul de baza
minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza
de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in
medie pe luna, reprezentand 14,044 leilora".
De asemeni a fost actualizat pretul la carburant si tariful de inchiriere al utilajelor pentru
deszapezire.

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare
indeplineste conditille de legalitate, fapt pentru care il supunem spre aprobarea Consillului
local, in forma initiala.

Serviciul Monitorizare Servicii Publice

Anexa nr. 1 la HCL nr
Centralizator tarife pentru prestarea de servicii „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI" SRL
01.01.2019
DENUMIRE PRESTATIE

NR.
CRT
1

TARIF
SOLICITAT

Colectat, transportat si depozitat in statia de transfer a
deseurilor menajere si stradale pentru UAT Tecuci, societatile C.L.
Tecuci si institutiile publice dinTecucl) si terti

216,67 lei/to
sau
86,66 lei/mc

216,67 lei/to

Incarcat, transportat si depozitat in depozitul ROSIESTI a
deseurilor menajere si stradale pentru UAT Tecuci, societatile C.L.
Tecuci si institutfile publice dinTecuci) si terti

201,72 lei/to
sau
80,69 lei7mc

201,72 lei/to

Colectat, incarcat, transportat si depozitat loco a deseurilor
de constructii amestecate, eterogene cu tractor, remorca si incarcator
pentru UAT Tecuci,societatile C.L.Tecuci si institutiile publice din Tecuci) si terti

234,64 lei/to

234,64 lei/to

(

2

(

3

TARIF
APROBAT
SaU

86,66 lei/mc
SaU

80,69 lei/mc

(

65,00 lei/mc

4

DESEURI VEGETALE

5

Tractor multifunctional incarcator frontal, lama, motostivuitor, remorca
(pentru U.A.T Tecuci, societatile C.L. Tecuci si institutii publice din Tecuci) si terti
Executare operatiuni specifice de iama -depoleiere
Executare operatiuni specifice de iama pluguit deszapezire)

6
7

-

-

-

(

8

Colectare, transport si depozitare deseuri menajere PERSOANE FIZICE

9

Inchiriere buldoexcavator

10
11

Maturat mecanizat carosabil cu automaturatoarea mare
Curatat zapada mecanizat pe trotuare cu freza de zapada
-

-

TARIFE DISTINCTE PENTRU DESEURI COLECTATE SELECTIV

65,00 lei/mc

108 le i/ora

108 lei/ora

38,29 lei/miemp
7,28 lei7miemp

38,29 lei/miemp
7,28 lei/miemp

10,21
leilluna/persoana

10,21
lei/luna/persoana

96,40 lei/ora

96,40 leVora

0,015 lel/mp
29,48 lei/ora

0,015 lei7mp
29,48 leilora

TARIF
SOLICITAT

TARIF
APROBAT

1

DESEURI PLASTIC

43,33 lei7mc

43,33 lei/mc

2

DESEURI HARTIE/CARTON

43,33 lei7mc

43,33 lei/mc

3

DESEURI STICLA

65,00 lei7mc

65,00 lei/mc

4

DESEURI METAL

75,83 lei/mc

75,83 lel/mc

NOTA: Tanfele nu contin TVA

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

AVIZAT
SJILSJ;5_

Anexa nr. 2 la HCL nr.
TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STABILITE PE BAZA
NORMATIVULUI UNIC REPUBLICAN PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE

NT
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Denumire activitate
Curatat manual la bordura si rigole
Maturat manual trotuare
Maturat manual carosabil, parcari
Maturat manual piete
Intretinerea curateniel
Imprastiat nisip cu sare pe trotuare
Curatat manual santuri
Erbicidat manual
Curatat manual zapada pe trotuare
afanata de la 1 cm - 15 cm
afanata de la 16 cm - 30 cm
afanata peste 30 cm
batatorita de la 1 cm - 15 cm
batatorita de la 16 cm - 30 cm
batatorita peste 30 cm
Curatat manual gheata pe trotuare
grosime 1 cm - 3 cm
grosime 4 cm - 5 cm
grosime 6 cm - 7 cm
grosime 8 cm - 10 cm
Demontat, igienizat, montat cosuri stradale
Maturat mecanizat trotuare -mat.mica
Maturat manual la bordura

Tarif propus
fara TVA

Tarif aprobat
fara TVA

350 x21 zile = 7.350 mp/lunalom
350 mplzi/om
4.700 x21 zile = 98.700 mp/lunalom
4.700 mplzi/om
5.700
x21 zile = 119.700 mp/lunalom
5.700 mplzi/om
2.800 x21 zile = 58.800 mp/lunalom
2.800 mplzi/om
11.500 x21 zile = 241.500 mp/lunalom
11.500 mplzi/om
99.000 mplzi/om 99.000 x21 zile = 2.079.000 mp/lunalom
32 x21 zile = 672 mp/lunalom
32 mplzi/om
15.750 x21 zi/e = 330.750 mp/lunalom
15.750 mplzi/om

0,464
0,035
0,028
0,058
0,014
0,019
5,076
0,016

0,464
0,035
0,028
0,058
0,014
0,019
5,076
0,016

300 mplzi/om
250 mplzi/om
150 mplzi/om
200 mplzi/om
150 mplzi/om
50 mplzi/om

300 x21 zile = 6.300 mp/lunalom
250 x21 zile = 5.250 mp/lunalom
150 x21 zile = 3.150 mpA'unalom
200 x21 zile = 4.200 mp/lunalom
150 x21 zile = 3.150 mp/lunalom
50 x21 zile = 1.050 mp/Iunalom

0,519
0,622
1,037
0,778
1,037
3,110

0,519
0,622
1,037
0,778
1,037
3,110

100 mplzi/om
75 mplzi/om
50 mplzi/om
35 mplzi/om

100 x21 zile = 2.100 mp/lunalom
75 x21 zile = 1.575 mp/lunalom
50 x21 zi/e = 1.050 mp/lunalom
35 x21 zile = 735 mp/lunalom

40.000 mplzi
1.500 mplzi

40.000 x 21 zile = 840.000 mp/luna
1.500 x 21 zile = 31.500 mpA'una

1,555
2,074
3,110
4,444
41,60
0,018
0,108

1,555
2,074
3,110
4,444
41,60
0,018
0,108

Normalluna

Norma/zi
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