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HOT ĂRÂREA NR. 28 
din 29 februarie 2012 

privind completarea Anexelor B şi F aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.18108.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul comunitar de utilitate publică

Administrarea domeniului public si privat al oraşului Buftea 

Având în vedere : 
• Nota de fundamentare nr.61/21 .02.2012 întocmită de către S.C. General Public Serv S.A.; 
• Art . 19, 28, 31 Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea si funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
• Prevederile art. 8 lit i şi j din Legea nr. 51/2006- a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Ion - Primarul Oraşului Buftea; 
• Procesul verbal de negociere a tarifelor nr.59 din 16.02.2012 şi Anexele B1 -F1; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor aferente 

Serviciului comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public şi privat; 
• Avizul comisiei buget finanţe ; 

• Prevederile art.36 alin (2) lit.a) si d) si alin (6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 , 
republicată, cu modificările si completarile ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată , a administraţiei 
publice locale, 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă completarea "Anexei B- Operaţii privind amenajarea şi Întreţinerea 
zonelor verzi, a parcurilor şi gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a 
terenurilor de joaca pentru copii" aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.18/08.02.2012,conform Anexei B 1 ce conţine 23 de poziţii cu noi tarife, parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.2. Se aprobă completarea "Anexei F - lntreţinerea şi exploatarea mijloacelor de 
transport auto, altele decât cele destinate transportului public regulat de persoane" aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012, conform Anexei F1 ce conţine 3 poziţii cu noi tarife, 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşu lu i Buftea, serviciilor de specialitate, în 
vederea aducerii la îndeplinire, S.C.GENERAL PUBLIC SERV S.A. şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului llfo~~N'j , 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexelor B,F aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public si 

privat al orasului Buftea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05/19.01 .2012, Societăţii Comerciale General 
Public Serv S.A. i-a fost delegat serviciul comunitar de utilitate publică - Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al oraşului Buftea. 

Pentru realizarea activităţilor delegate, S.C. General Public Serv S.A va utiliza resurse 
materiale, resurse umane şi utilaje specifice acestor activităţi. Acestea sunt detaliate în 
caietul de sarcini, parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

Având în vedere faptul că unele operaţiuni ce se vor efectua nu au fost cuprinse în 
anexele negociate în data de 08.02.2012, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu 
pentru completarea Hotărârii nr. 18/08.02.2012. 

Stabilirea tarifelor pentru completarea activităţilor ce vor fi efectuate s-a realizat, la fel 
ca şi în cazul tarifelor iniţiale , în conformitate cu prevederile art. 39 din OG 71/2002, prin 
estimarea indicatorilor privind costurile de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere 
şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă 
pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, 
precum şi profitul operatorului de 5%. 

Ordonanta Guvernului nr .. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local precizează : 

Art. 19. - Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor 
de administrare a domeniului public şi privat şi efectuăriilprestării activităţilor edilitar
gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru Întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea 
infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin Încasarea de la utilizatori, pe baza 
tarifelor, preţurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând 
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocatii bugetare .... . " 

"Art. 28. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin În domefataniul conducerii şi controlului 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice 
locale au iniţiativă, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 

j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat." 

Art. 31. - Autorităţile administraţiei publice locale au, În raport cu operatorii, 
următoarele drepturi: 

c. să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi 
ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii; 

d. să sancţioneze operatorul În cazul În care acesta nu respectă indicatorii de 
performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a 
gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; 

Avand în vedere cele expuse mai sus propunem Consiliului Local al oraşului Buftea 
spre aprobare completarea anexelor B, şi F la H.C.L. nr. 18/08.02.2012 cu tarifele 
prezentate în anexe. 
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RAPORT DE SPECIAL/TA TE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexelor B,F aprobate prin 

Hotârârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public si 

privat al orasului Buftea 

Având în vedere Nota de fundamentare nr.61/21 .02.2012 precum si Procesul Verbal 
de negociere nr.59/16.02.2012 si în urma analizarii documentatiei propunem completarea 
anexelor la H.C.L. nr.18/08.02.2012 cu activitatile prezentate în anexa B1 si F1,deoarece 
acestea nu au fost cuprinse în anexele B,F. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05/19.01 .2012, Societăţii Comerciale General 
Public Serv S.A. i-a fost delegat serviciul comunitar de utilitate publ ică - Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al oraşului Buftea. 

Pentru realizarea activităţilor delegate, S.C. General Publ ic Serv S.A va utiliza resurse 
materiale, resurse umane şi utilaje specifice acestor activităţi . Acestea sunt detaliate în 
caietul de sarcini, parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

În data de 08.02.2012, membrii Comisiei de negociere propuşi de către Consiliul Local 
Buftea, împreună cu Directorul General al SC General Public Serv S.A. , au negociat tarifele 
ce vor fi utilizate pentru pentru Serviciul comunitar de utilitate publ ică - Administrarea 
domeniului Public şi privat al oraşului Buftea, tarife ce au fost aprobate prin Hotărârea nr. 
18/08.02.2012 a Consiliului Local al oraşului Buftea, conform anexelor A-F. 

Având în vedere faptul că unele operaţiuni ce se vor efectua nu au fost cuprinse în 
anexele negociate, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru completarea 
Hotărârii nr. 18/08.02.2012. 

În acest sens, membrii comisiei s-au întrunit în data de 16.02.2012, conform 
procesului verbal de negociere înregistrat sub nr. 59/16.02.2012, pentru a negocia preţurile 
pentru activităţile în cauză, conform anexelor G şi H. 

Anexa B 1 cuprinde douăzeci şi trei de poziţii care vin în completarea anexei B 
aprobată prin H.C.L. nr. 18/08.02.2012. 

Anexa F 1 cuprinde trei poziţii care vin în completarea anexei F privind întreţinerea şi 
exploatarea mijloacelor de transport auto, altele decât cele destinate transportului public 
regulat de persoane. 

Stabilirea tarifelor pentru completarea activităţilor ce vor fi efectuate s-a realizat, la fel 
ca şi în cazul tarifelor iniţiale , în conformitate cu prevederile art. 39 din O.G. 71/2002, prin 
estimarea indicatorilor privind costurile de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere 
şi reparaţii , a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă 
pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructuri i edilitar-urbane, 
precum şi profitul operatorului de 5%. 

Rezultatele obţinute au fost comparate cu tarife similare practicate pentru acest tip de 
serviciu public de către alţi operatori existenţi, iar tarifele propuse reprezintă o medie a 
tarifelor utilizate pe piaţă. 

Ordonanta Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local p recizează : 

Art. 19. - Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor 
de administrare a domeniului public şi privat şi efectuăriilprestării activităţilor edilitar
gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru Întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea 
infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin Încasarea de la utilizatori, pe baza 



tarifelor, preţurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând 
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin a locaţii bugetare ... .. " 

((Art. 28. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin În domefataniul conducerii şi controlului 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice 
locale au iniţiativă, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 

j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat." 

Art. 31. - Autorităţile administraţiei publice locale au, În raport cu operatorii, 
următoarele drepturi: 

a. să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi 
ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii; 

b. să sancţioneze operatorul În cazul În care acesta nu respectă indicatorii de 
performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a 
gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; 

Avand în vedere cele expuse mai sus propunem Consiliului Local al oraşului Buftea 
spre aprobare completarea anexelor B, şi F la H.C.L. nr. 18/08.02.2012 cu tarifele prezentate 
în anexele 81 şi F1. 

SERVICIUL DOMENrl, PUBLIC SI PRIVAT 

lY'-1 



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 
Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, etaj 3, 
cam. E206, E209, E211, judeţ Ilfov 

J23/2402/2011, CUI 29094518 

Nr. 61/21.02.2012 

Notă de fundamentare 
privind necesitatea completării anexelor B şi F aprobate prin Hotărârea 

nr. 18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul 
comunitar de utilitate publică- Administrarea Domeniului Public şi 

Privat al oraşului Buftea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05/19.01.2012, Societăţii Comerciale 
General Public Serv S.A. i-a fost delegat serviciul comunitar de utilitate 
publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat al oraşului Buftea, 
pentru următoarele activităţi specifice: 

A. Asigurarea întreţinerii şi curăţeniei în clădirile aparţinând fondului 
locativ al unităţii administrativ- teritoriale Buftea; 

B. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor 

publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor 
de joacă pentru copii; 

C. Instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi 

dirijare a circulaţiei urbane în vederea asigurării siguranţei traficului 
şi pentru fluidizarea acestuia; 

D. Verificarea necesarului de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a 
fondului edilitar aflat în proprietatea unităţii administrativ teritoriale; 

E. Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea 
degradărilor produse în carosabil şi anunţarea necesităţii de 
remediere către Autoritatea Locală; 

F. Întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de transport auto, altele decât 
cele destinate transpotiului public regulat de persoane. 

Pentru realizarea acestor tipuri de activităţi, SC General Public Serv 
va utiliza resurse materiale, resurse umane şi utilaje specifice acestor 
activităţi. Acestea sunt detaliate în caietul de sarcini, parte integrantă a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

În data de 08.02.2012, membrii Comisiei de negociere propuşi de 
către Consiliul Local Buftea, împreună cu Directorul General al SC General 
Public Serv S.A., au negociat tarifele ce vor fi utilizate pentru pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului Public şi 
privat al oraşului Buftea, tarife ce au fost aprobate prin Hotărârea nr. 
18/08.02.2012 a Consiliului Local al oraşului Buftea, conform anexelor A-F. 



A vând în vedere faptul că unele operaţiuni ce se vor efectua nu au fost 
cuprinse în anexele negociate, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu 
pentru completarea Hotărârii nr. 18/08.02.2012. 

În acest sens, membrii comisiei s-au întrunit în data de 16.02.2012, 
conform procesului verbal de negociere înregistrat sub nr. 59/16.02.2012, 
pentru a negocia preţurile pentru activităţile în cauză, conform anexelor B 1 
şi Fl. 

Anexa B 1 cuprinde douăzeci şi trei de poziţii care vin în completarea 
anexei B aprobata prin H.C.L. nr. 18/08.02.2012. 

Anexa F 1 cuprinde trei poziţii care vin în completarea anexei F 
privind întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de transport auto, altele decât 
cele destinate transportului public regulat de persoane. 

Stabilirea tarifelor pentru completarea activităţilor ce vor fi efectuate 
s-a realizat, la fel ca şi în cazul tarifelor iniţiale, în conformitate cu 
prevederile art. 39 din OG 71/2002, prin estimarea indicatorilor privind 
costurile de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a 
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi 
include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării 
infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului de 5%. 

Rezultatele obţinute au fost comparate cu tarife similare practicate 
pentru acest tip de serviciu public de către alţi operatori existenţi, iar tarifele 
propuse reprezintă o medie a tarifelor utilizate pe piaţă. 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local şi ţinând cont de 
cele sus menţionate, propunem spre aprobare completarea anexelor B şi F la 
HCL nr. 18/08.02.2012 cu tarifele prezentate în anexele B1 şi Fl. 



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 
Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, etaj 3, 
cam. E206, E209, E211, judeţ Ilfov 
J23/2402/2011, CUI 29094518 

Nr. 59/16.02.2012 

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE TARIFE 
Din data de 16 februarie 2012 

în conformitate cu: 

- prevederile art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al oraşului Buftea, precum şi prevederile art. 4 
din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat din oraşul Buftea, aprobate prin Hotărârea nr. 05/19.01.2012 a Consiliului Local al 
oraşului Buftea privind delegarea gestiunii Serviciului Comunitar de Utilitate Publică -
Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea; 

stabilirea tarifelor se face prin negociere între Consiliul Local al oraşului Buftea şi 

operatorul de servicii S.C. General Public Serv S.A. 

în data de 08.02.2012, membrii Comisiei de negociere propuşi de către Consiliul 
Local Buftea, împreună cu Directorul General al SC General Public Serv S.A., au 
negociat tarifele ce vor fi utilizate pentru pentru Serviciul comunitar de utilitate publică -
Administrarea domeniului Public şi privat al oraşului Buftea, tarife ce au fost aprobate 
prin Hotărârea nr. 18/08.02.2012 a Consiliului Local al oraşului Buftea. 

Având în vedere faptul că unele operaţiuni ce se vor efectua nu au fost cuprinse 
în anexele negociate, membrii comisiei s-au întrunit astăzi 16.02.2012 pentru a negocia 
preţurile pentru activităţile în cauză, conform anexelor B1 şi F1. 

La negociere sunt prezenţi: 
dl. Mande Daniel- consilier local; 
dl. Marica Florian - consilier local; 
dl. Dumitru Nicusor- consilier local; 
dl. Dumitru Nicolae- consilier local; 
dl. Dumitru Constantin- consilier local; 
dl. Stoica Marin- consilier local; 

în calitate de membri ai Comisiei de negociere propuşi din partea Consiliului Local 
Buftea în şedinţa ordinară din data de 03 februarie 2012 

şi 
- dl. Florea Flori an- în calitate de Director General al S.C. General Public Serv S.A. 

Negocierea are loc la sediul S.C. General Public Serv S.A. din oraşul Buftea, Piaţa Mihai 
Eminescu nr. 1, judeţ Ilfov. 



Propunerea tarifelor a fost fa cută cu respectarea prevederilor O.G. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
si privat de interes local. 

OI. Florea Florian a pus la dispoziţia membrilor comisiei de negociere toate 
datele şi informaţiile disponibile. 

Comisia de negociere a analizat documentele puse la dispoziţie şi a verificat 
conformitatea listelor cu activităţile specifice pentru desfăşurarea serviciilor publice 
delegate pentru care se negociază tarifele , cu anexele prevăzute în caietele de sarcini 
aprobate de Consiliul Local prin Hotărârile nr. 05/19.01 .2012. 

După discuţii ample pe marginea fiecărei activităţi în parte, reprezentanţi i celor 
două părţi semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice, au 
stabilit tarifele prevăzute în anexele parte integrantă a prezentului proces verbal de 
negociere. 

ln conformitate cu prevederile legale în domeniu, lista tarifelor ce vor fi practicate 
de către operatorul SC General Public Serv S.A. vor fi prezentate în următoarea şedinţă 
a Consiliului Local al oraşului Buftea, spre aprobare. 

Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi , 16 februarie 2012 la sediul 
delegatului SC General Public Serv S.A., într-un număr de două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Reprezentanţi 
Consiliul Local Buftea 

Marica Florian ----,rL-~Ir---

Mande Daniei ___ ..,........+---
Dumitrescu Sorinel --""'+'\--

Dumitru Nicusor--'F=::sţ:~~-1 

Dumitru Nicolae -..:........,zwo.-;"-"""*--

Dumitru Constantin .......,.~~t;;~~=== 

Reprezentant 
S.C. General Public Serv S.A. 

~ Florea Florian y 
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ANEXA B 1 
La HCL nr28jgq,02.2012 

Preturi negociate, tarife aprobate pentru operatii care 
completeaza anexet B 

Denumire 

Confecţionare de placi din plastic ABS, culoare 
aurie, gravate laser, autoadezive cu inscriptionari 
pentru birouri , sali publice institutii etc 

Confecţ ionare placi din tablă Al, ambutisată, vopsită ş i 

inscriptionată în câmp electrostatic pe fond alb, margine şi 

scris verde (închis), cu sistem deprindere pe ţeavă de 0 
48 mm pentru birouri , sali publice institutii etc 
Inscrip ţ ionare electrosta tică, în două culori, pe tab l ă 

neagră, cu grosimea de 1,50 mm 
Inscripţionat·e e lectrostatică, în două culori, pe tab l ă de 
alum iniu, cu grosimea de 1,50 mm 

Tarif uti lizare automacara 18 tone cu deserventi 
Tarif uti lizare autobascu lantă 16 tone cu deservent 
Inlocuire p lasă împletitură sfoară din zona terenurilor 
de sport 
Montat gard metalic bordurat galvanizat 885 x 2500, 
inclusiv stâlp metalic 

Curăţat zăpada si gheata manual de pe alei 
Curăţat zăpada si gheata mecanizat ( freza si tractor 
de tuns iarba)de pe alei 
Scuturat zăpada de pe banci, pergole, elemente de 
joaca, mobilier etc. 

Scuturat zăpada de pe gardurile vi i 
Scuturat zăpada de pe arbori, arbuşt i izo laţ i 

lmprăştiat nisip pe alei 
Imprăştiat substanţe specifice pentru dezgheţare pe 
alei 
Evacuarea deşeurilor (altele decât materiale de 
construcţie) de pe spaţiul verde 

Ecvacuarea apei din subsolui, spatii inchise, lacuri 
Plantat flori anuale, plante perene si bulbi 
Taiat, toaletat si fasonat pomi peste 5 m inaltime 
Taiat, toaletat si fasonat pomi pana la 5 m inaltime 
cu motounealta de taiat la inaltime 

Tarif util izare muncitor calificat 

1--
- ---- . _..."....- .. 

c: -

UM Pret unitar 
propus 
lei/UM 

cmp 0.077 

cmp 0.079 

cmp 0.057 

cmp 0.079 

ora 160.00 
ora 160.00 
mp 15.00 

buc. 51.30 

1000 mp 300.00 
ora 28.00 

buc. 0.50 

mi 0.30 
buc 0.41 

1000 mp 25.00 
1000 mp 25.00 

1000 mp 50.00 

ora 28.00 
buc. 0.80 
ora 40 

ora 
21 
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22 Tarif utilizare muncitor necal ificat 
23 Pregatirea teren fotbal pentru meciuri: 

a) tusat; 
b) montat /demontat plase porti si fanioane; 
c) operat tabele de marcaj 
d) curatat scaune tribuna 

PRECIZARE: 
1 

2 

- Preturile nu contin TVA. 

- Pentru orice alte operatii nementionate in prezentul 
caiet de sarcini tarifarea se va face pe baza de tarif 
stabilit pe doua nivele, astfel : - tarif 1 ora lucrari 
necalificate, tarif 1 ora lucrari calificate - sau pe baza 
de deviz de lucrari acceptat de co~\ndentfnainte de 
inceperea activitatii.. ~ 

'i~ ~ 

ora 10.00 

eveniment 

200.00 



NR. CRT 

1 

2 

3 

ANEXA F' ~ 
La HCL nr 2.51-z ~}Q2 .2012 

Preturi negociate, tarife aprobate pentru operatii care 
completeaza anexele F 

Denumire 

Utilizare tractor U650 cu remorca 

Utilizare trtactor U445D cu remorca 

Utilizare Dacia Logan 1.5 

PRECIZARE: 
1 · Preturile nu contin TVA. 

2 

- Pentru orice alte operatii nementionate in prezentul 
caiet de sarcini tarifarea se va face pe baza de tarif 
stabilit pe doua nivele, astfel: - tarif 1 ora lucrari 
necalificate, tarif 1 ora lucrari calificate - sau pe baza 
de deviz de lucrari ac~\at de concendent inainte de 

ince;7tatii .. 1 

UM Pret unitar 
propus 
lei/UM 

· km 4.5 

ora 23.75 

km 3.5 

ora 19 

ora 8 
km 1.1 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA BUGET FINANTE , 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor B,F aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public si 
privat al oraşului Buftea. 

COMISIA BUGET FINANTE 
' 

ÎNTRUNITĂ ÎN ŞEDINTA SA DIN .ZJ>.--:/7.:: .'?--:s:'.(b ........................... . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .......... ... ...... .. ..... ... .. ........ ............... ... .. . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ /~'tfeAA~-pROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor B,F aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public si 
privat al oraşului Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENTE ... ... .... .. .. .... ... .. . ..... . .. . ... .. ... . , 

PREŞEDINTE DE COMI~ 
--~ c:_ -_-- ~ 1 


