
 

HOTARAREA NR.173 

privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de către Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare, la imobilele apartinand 

domeniului public al municipiului Tulcea 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din 
data de 31 octombrie 2013; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru prestarea de către 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare, la 
imobilele apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, proiect din initiativa 
primarului; 

Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr. 7742/22.10.2013; 

Având in vedere prevederile: 
- Hotararii Consiliului Local nr.111/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, 
modificată şi completată prin Hotararea Consiliului Local nr.122/2013; 

- Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
 In baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administraţia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

                                              H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 - Se aproba tarifele pentru prestarea de către Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare, la imobilele apartinand 
domeniului public al municipiului Tulcea, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputernicesc Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.3 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si 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 HCL NR. 173/31.10.2013 

 
Calculul tarifului de igienizare 

la Bazinul de inot didactic 
 
 
Cheltuieli materiale : 

- Materiale igienizare (clor, PH, botosei etc) =   5.500 lei/luna 

- Analize laborator                                               =        500 lei /luna 

- Cheltuieli de aprovizionare 3%                          =        200 lei/luna 

 
Cheltuieli de personal : 

- Salarii brute                                                  =     2.500 lei/luna 

- Contributiile angajatorului                           =        700 lei/luna 

TOTAL                                                                    =     9.200 lei/luna 
Cheltuieli indirecte 17%                                          =      1.600lei/luna 
TOTAL CHELTUIELI                                =  11.000 LEI/LUNA 
 
TOTAL suprafata  bazin inot didactic        =   536 mp 
 
TOTAL GENERAL      =  11.000 LEI/LUNA 
TARIF/MP   =  11.000 LEI/LUNA  :  536 mp   =  20,52 LEI/LUNA/MP 
 
 
      DIRECTOR ADJUNCT,                                                              CONTABIL SEF, 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 la HCL NR. 173/31.10.2013 

 
 

Calculul tarifului de igienizare 
 
Cheltuieli  materiale : 

- Materiale igienizare (solutii dezinfectare, detergent etc)       =   3.000 lei/luna 

- Alte chelt materiale (reparatii, piese schimb, saci aspirator) =    1.000 lei/luna 

- Cheltuieli de transport                                                            =    1.000 lei/luna  

Total cheltuieli materiale                                                           =    4.000 lei/luna 
Cheltuieli de aprovizionare 3%                                                    =       120 lei/luna 

 
Cheltuieli de personal : 

- Salarii brute                                                                              =    15.000 lei/luna 

- Contributiile angajatorului                                                       =      4.000 lei/ luna 

 
TOTAL   CHELTUIELI                                                                   =    23.120 lei/luna 
Cheltuieli indirecte   17%                                                                     =       4.100lei/luna 
 
TOTAL GENERAL      =  28.220 LEI/LUNA 
TOTAL suprafata igienizata (Sediu Primarie,Serviciul Taxe si Impozite, Evidenta 
Populatiei, wc publice, Directia Politia Locala, complex Delta, Sala de Sport 
Multifunctionala, Casa Gavenea, Casa Casatoriilor, Directia de Administratie Publica 
Locala )    =   5.277 mp 
 
TOTAL CHELTUIELI   LUNARE  =28.220 LEI/LUNA 
TARIF/MP   =  28.220 LEI/LUNA  :  5.277mp   =  5,35 LEI/LUNA/MP 
 
      DIRECTOR ADJUNCT,                                                              CONTABIL SEF, 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 


