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ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  74  

din  27.02.2019 
 

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană 

S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare  

  

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu  

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 85/21.02.2019 
  
 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

27.02.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 10926/21.02.2019, a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;   

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10928/21.02.2019 al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Văzând solicitarea Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 

1856/08.02.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 

11909/08.02.2019; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. 

Galați, cu completările și modificările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de 

administrare a cimitirelor din Municipiul Galați; 
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Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. „b”, lit. „m”, art. 28, lit. „j”, art. 39, 

alin. (1), alin. (4), alin. (5) din Ordonanța a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4), alin. (5) din Anexa 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 

19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexele A1, B1, B2, C, D și E din H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind 

aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea 

Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele A1, B1, B2, C, D și E care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.   

 

Art. II – După Anexa C la H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. 

Galați, cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă - Anexa C1, 

care va avea următorul cuprins: 
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„Anexa C1 

Nr. 

Crt. 
Denumire utilaj 

Tarif pentru 

intervenții în 

afara orelor de 

program,  ore 

suplimentare -

ziua   

     (lei/oră) 

Tarif pentru 

intervenții  in 

afara orelor 

de program -

noaptea 

(lei/oră) 

1 Autoutilitara Fiat cu remorca 
funcționare 61,02 64,85 

staționare 26,81 30,64 

2 PRB - 24 ADP 
funcționare 109,68 113,96 

staționare 29,90 34,17 

3 PRB - 35 PMG 
funcționare 94,97 99,05 

staționare 28,59 32,68 

4 Tractor Farmatrac cu remorca 
funcționare 95,05 98,79 

staționare 26,20 29,94 

5 Automacara 40 tone 
funcționare 162,61 166,57 

staționare 27,71 31,67 

6 Muncitori deservire   24,32 27,80 

 
La tarife se adaugă CCI 17,4%, beneficiu 5% si TVA.” 

 

Art. III – Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se 

împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. IV – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului Galați, 












































	Pages from HCL 74
	anexa HCL 74

