
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2013 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.172 
 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi în 
municipiul Tulcea executată de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 31.10.2013, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare 
şi întreţinere spaţii verzi în municipiul Tulcea executată de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. 
TULCEA, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr. 26080/23.10.2013, Coraportul întocmit de Direcţia Economică şi S.C.Servicii Publice S.A. 
Tulcea, înregistrat sub nr. 26081/23.10.2013 şi Referatul întocmit de Compartimentul Audit 
Public Intern înregistrat sub nr. 26076/23.10.2013; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În baza prevederilor: 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 - Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002; 
 În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi d, alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14,  

art. 45 alin. (1) şi (6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi executată 
de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Tarifele se aplică începând cu data de 01 noiembrie 2013. 
Art. 3. Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică 

şi Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. Servicii 
Publice S.A. Tulcea. 

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                   VIZAUER Lavinia 
 
 



                                                                                                                                             Anexa nr. 1 la H.C.L. NR. 172  /31.10.2013 
      
      

1  Curatirea terenului de iarba si buruieni 120,59 lei/ 100 mp 

2 SvA2 Curatirea terenului de iarba si buruieni 38,49 lei/ 100 mp 

3 TSG14A1 Cosirea vegetatie ierboasa 11,36 lei/ 100 mp 
4 TSG14B1 Cosirea vegetatie acvatica 15,03 lei/ 100 mp 
5 TSHo1A1 Degajarea terenului de corpuri straine 129,56 lei/ 100 mp 

6 TSH02A1 Taierea manuala a arborilor prin sectionarea succesiva a cracilor, ramurilor si tulpinei     
  grosimea 1-10 cm 8,43 lei/ buc 

7 TSH02B1 Taierea manuala a arborilor prin sectionarea succesiva a cracilor, ramurilor si tulpinei     
  grosimea 11-30 cm 224,30 lei/ buc 

8 TSH02C1 Taierea manuala a arborilor prin sectionarea succesiva a cracilor, ramurilor si tulpinei     
  grosimea 31-60 cm 365,04 lei/ buc 

9 TSH03A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi cu pastrarea structurii 17,96 lei/ mc 

10 TSH03B1 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi cu pastrarea structurii 32,44 lei/ mc 

11 TSH04A1 Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu str.vegetal, nivelarea si    
  finisarea supraf.dupa moobiliz.solului  teren mijlociu 10 cm 3,47 lei/ mp 

12 TSH04B1 Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu str.vegetal, nivelarea si    
  finisarea supraf.dupa moobiliz.solului  teren mijlociu 20 cm 4,95 lei/ mp 

13 TSH04C1 Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu str.vegetal, nivelarea si    
  finisarea supraf.dupa moobiliz.solului  teren mijlociu 30 cm 6,41 lei/ mp 

14 TSH04D1 Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu str.vegetal, nivelarea si    
  finisarea supraf.dupa moobiliz.solului  teren tare 10 cm 5,13 lei/ mp 

15 TSH04F1 Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu str.vegetal, nivelarea si    
  finisarea supraf.dupa moobiliz.solului  teren tare 30 cm 10,08 lei/ mp 

16 TSH05A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal    
  sau cu panta la 20% cu pastrarea structurii in straturi de : 10 cm grosime 2,02 lei/ mp 

17 TSH05B1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal    
  sau cu panta la 20% cu pastrarea structurii in straturi de : 15 cm grosime 2,38 lei/ mp 

18 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal    
  sau cu panta la 20% cu pastrarea structurii in straturi de :20 cm grosime 2,57 lei/ mp 

19 TSH05D1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal    
  sau cu panta la 20% cu pastrarea structurii in straturi de :30 cm grosime 3,30 lei/ mp 

20 TSH06A1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor    
  pe taluz cu H=4m cu gros.stratului din pamant vegetal de 10 cm 5,51 lei/ mp 

21 TSH06B1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor    
  pe taluz cu H=4m cu gros.stratului din pamant vegetal de 15 cm 6,41 lei/ mp 

22 TSH06C1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor    
  pe taluz cu H=4m cu gros.stratului din pamant vegetal de 20 cm 7,33 lei/ mp 

23 TSH07A1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor    
  pe taluz cu H=4-8m cu gros.stratului din pamant vegetal de 10 cm 0,27 lei/ mp 

24 TSH07C1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor    
  pe taluz cu H=4-8m cu gros.stratului din pamant vegetal de 20 cm 0,53 lei/ mp 

25 TSH09A1 Semanarea gazon pe supraf.orizontala sau in panta sub 30% 88,33 lei/ 100 mp 
26 TSH09B1 Semanarea gazon pe supraf.orizontala sau in panta > 30% 95,29 lei/ 100 mp 

27 TSH10B1 Brazduiri pe suprafete continue cu panta >30% 45,81 lei/ mp 
28 TSH10C1 Brazduiri in benzi sau chenare cu panta < 30% 19,69 lei/ mp 

29 TSH13A1 Administrarea ingrasamintelor organice 77,71 lei/ to 
30 TSH13B1 Administrarea ingrasamintelor chimice 1472,84 lei/ to 

31 TSH14B1 Cosirea manuala a gazonului 16,52 lei  100 mp 
32 TSH15A1 Plivirea buruienilor in peluze 46,42 lei/ 100 mp 

33 TSH16A1 Rectificarea marginilor la peluze 47,10 lei/ 100 ml 
34 TSH12A1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti 17,14 lei/ 100 mp 
35 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 71,26 lei/ 100 mp 



36 TSH17A1 Saparea man.a gropilor polig.ptr.plant.izolate cu pastrarea struct.    
  si separarea strat de pamant vegetal - teren usor 20,71 lei/ mc 

37 TSH18A1 Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamant la radacina    
  ~arbusti 6,24 lei/ buc 

38 TSH18B1 Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamant la radacina    

  ~arbusti ghimpi+trandafiri 7,15 lei/ buc 
39 TSH18C1 Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamant la radacina    

  ~puieti de arbori 7,53 lei/ buc 
40 TSH19A1 Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor pana la H=2m    

  cu balot de pamant la radacina ambalat in plasa de sarma 71,95 lei/ buc 
41 TSH19B1 Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor pana la H=2m    

  cu balot de pamant la radacina ambalat in panza de sac 64,22 lei/ buc 
42 TSH20A1 Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=10-15 cm 41,38 lei/ buc 
43 TSH20B1 Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=15-20 cm 67,37 lei/ buc 
44 TSH20C1 Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=21-25 cm 115,03 lei/ buc 
45 TSH23A1 Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu h-pl. pana la 50 cm 11,92 lei/ buc 
46 TSH23B1 Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu h-pl. > 50 cm 31,30 lei/ buc 
47 TSH24A1 Plantari arbusti fara balot 6,55 lei/ buc 
48 TSH24B1 Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot 9,44 lei/ buc 

49 TSH24C1 Plantare puieti arbori fara balot 19,36 lei/ buc 
50  TSH25A1 Transplantari cu balot de pamant - arbusti+trandafiri+buxus forme 27,37 lei/ buc 

51  TSH25B1 Transplantari cu balot de pamant - arbori foiosi si rasinosi d=10 cm 200,09 lei/ buc 
52  TSH25C1 Transplantari cu balot de pamant - arbori foiosi si rasinosi d=11-15 cm 237,74 lei/ buc 

53  TSH25D1 Transplantari cu balot de pamant - arbori foiosi si rasinosi d=16-20 cm 265,98 lei/ buc 
54  TSH25E1 Transplantari cu balot de pamant - arbori foiosi si rasinosi d=21-25 cm 304,06 lei/ buc 

55 TSH26B1 Plantari gard viu arbusti foiosi (2 randuri) 17,93 lei/ ml 
56 TSH26D1 Plantari gard viu arb.conifere (2 randuri) 12,92 lei/ ml 

57 TSH26E1 Plantari gard viu buxus ( 1 rand) 5,62 lei/ ml 
58 TSH26F1 Plantari gard viu buxus ( 2 rand) 10,71 lei/ ml 

59 TSH28A1 Taiere de corectie manual puieti arbori pana la 7m 10,28 lei/ buc 
60 TSH28B1 Taiere de corectie manual puieti arbori > 7m 14,28 lei/ buc 
61 TSH28C1 Taieri corectie la trandafiri 1,24 lei/ buc 
62 TSH29A1 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu h<1.2 m 0,53 lei/ mp 
63 TSH29B1 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu h>1.2 m 0,89 lei/ mp 
64 TSH29C1 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, buxus 2,63 lei/ mp 
65 TSH29D1 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme esente cu frunze persistente 1,04 lei/ mp 
66 TSH30A1 Plantarea florilor si plantelor perene (plante pana la 15 cm inaltime) 48,91 lei/ 100 buc 
67 TSH30B1 Plantarea florilor si plantelor perene (plante peste 15 cm inaltime) 77,49 lei/ 100 buc 
68 TSH30C1 Plantarea plantelor in vaze decorative sau jardiniere 75,12 lei/ 100 buc 

69 TSH30D1 Plantarea plantelor perene cu balot de pamant 853,14 lei/ 100 buc 
70 TSH31A1 Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii prin stropire 310,25 lei/ 100 buc 

71 TSH31B1 Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii mecanizat 42,69 lei/ ora 
72 TSH39B1 Stancarie ornamentala dimensiune medie 50 cm 22,49 lei/ buc 

73 TSH40A1 Stancarie ornamentala din blocuri grupate solidarizate fara mortar 128,14 lei/ mc 
74 TSH41A1 Protejarea si inierbarea taluzelor expuse la eroziune folosind sol vegetal 13,55 lei/ mp 

75 TSG05C1 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase 195,54 lei/ buc 
76 SvA6 Scoaterea cu mijloace manuale a radacinilor izolate cu d=10 - 30 cm 54,06 lei/ buc 

77  Cosirea mecanica a ierbii 32,02 lei/ 100 mp 
78  Taiat mecanizat gard viu cu HS-80 71,41 lei/ 100 mp 

79  Taiere corectie arbori mecanizat 45,84 lei/ ora 
80  Taiere mecanizata arbori d< 50 cm 1331,00 lei/ buc 
81  Taiere mecanizata arbori d > 50 cm 2673,37 lei/ buc 
82  Maturat manual alei, parcuri 32,12 lei/ 1000 mp 
83  Intretinere de zi 12,75 lei/ 1000 mp 
84 TRB04B1 Transport prin purtare directa - gunoi si resturi vegetale 25,64 lei/ to 
85  Incarcat gunoi, resturi vegetale 9,54 lei/ to 



86 Sva9 Imprastiere pamant pentru umpluturi 6,61 lei/ mc 

87 SvA10a Baterea cu maiul a pamantului vegetal de umplutura 10 cm 11,21 lei/ mc 
88 SvA10b Baterea cu maiul a pamantului vegetal de umplutura 20 cm 9,93 lei/ mc 

89 SvA10c Baterea cu maiul a pamantului vegetal de umplutura 30 cm 6,82 lei/ mc 
90 SvA2c Curatirea terenului de zapada si alei parcuri 62,31 lei/ 100 mp 

91 SvA1a Pichetari alei drepte 34,45 lei/ 100 mp 
92 SvA1b Pichetari alei sinuoase 218,77 lei/ 100 mp 

93 SvA1c Pichetari rabate cu desen usor 67,22 lei/ 100 mp 
94 SvA1d Pichetari rabate cu desen greu 283,10 lei/ 100 mp 

95 SvB2i Saparea gropilor pentru plantare  14,84 lei/ buc 
96 SvB37b Musuroirea trandafirilor- 1,84 lei/ buc 
97 SvB38b Desfacerea musuroiului la trandafiri 2,02 lei/ buc 
98  Acoperirea cu frunze a materialului plantat 18,31 lei/ ora 
99  Umplutura de pamant cu strat gros 50 cm 22,92 lei/ mc 

100 SVB41a Inlaturarea zapezii de pe conifere 14,66 lei/ buc 
101 SVB39a Refacerea farfuriilor la arbori 73,31 lei/ 100 buc 
102  Montare rulou gazon  21,64 lei/ mp 
103  Montare membrana antiburuieni 18,31 lei/ mp 
104  Asternere pietris, scoarta decorativa, granule teracota, alte mat decorative 21,64 lei/ mp 

      
      
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    
                                                          CONSILIER    
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


