
HOTĂRÂREA nr. 10 
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L ŞI 

EUROCONTAINERE DE 1.1 MC 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de  
26 ianuarie 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închiriere europubele de 240 l 
şi eurocontainere de 1,1 mc, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
1243/16.01.2017 şi raportul S.C. Servicii Publice S.A., înregistrat sub nr. 1242/16.01.2017; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.14, art. 
45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă tariful pentru închirierea unei europubele de 240 l, în cuantum de 8,22 
lei/bucata/lună, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă tariful pentru închirierea unui eurocontainer de 1.1 mc, în cuantum de 20,42 
lei/bucata/lună, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Tarifele aprobate prin art. 1 şi art. 2 nu conţin T.V.A. şi se aplică începând cu data de  
01 februarie 2017. 

Art. 4. Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 20/01.02.2016 privind aprobarea tarifului 
pentru închiriere europubele de 240 l și eurocontainere de 1.1 mc se revocă. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește S.C. 
Servicii Publice SA. 

Art. 6. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităților şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 17 consilieri locali 
prezenţi. 

 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      DRĂNICEANU Daniel 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 1 la HCL nr 10/26.01.2017 
FISA DE FUNDAMENTARE 



pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de 
Inchirierea unui eurocontainer de 1,1 mc 
SPECIFICATIE U.M. PROGRAMAT ANNUAL 

LEI 
TARIF PROPUS LEI/UM 

1. Cheltuieli materiale, din care: buc 20.395664 
Combustibil si lubrifianti buc 
Energie electrica tehnologica buc 
Piese de schimb, utilaje buc 
Materii prime si materiale consumabile buc 
Echipament de lucru si protectia muncii buc 
Reparatii buc 
Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport buc 
Redeventa buc 
Cheltuieli cu protectia mediului buc 
Alte servicii executate de terti buc 
Alte cheltuiei materiale buc 20.395664 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: buc 0.00000 
Salarii buc 0.00000 
CAS 15.80% buc 0.00000 
Fond de somaj: 0.50% buc 
CASS 5.2% buc 
Fond accidente si boli profesionale 0.205% buc 
Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% buc 
Font garantare creante salariale 0.25% buc 
Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv 
tichete de masa) 

buc 0.000000 

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% buc 0.024504 
4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor buc 
5. Cheltuieli cu depunerea in rampa buc 
6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si 
urmarirea acestuia post inchidere 

buc 

7. Alte cheltuieli buc 
A. Cheltuieili de exploatare 
(1+2+3+4+5) 

buc 20.420168 

B. Cheltuieli financiare buc 
I. Cheltuieli totale (A+B) buc 20.420168 
II. Profit buc 
III. Cota de dezvoltare buc 
IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) buc  
V. Cantitatea programata buc 
VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) buc 20.42 
VII. TVA 19% buc 3.88 
VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. buc 24.30 
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. 
Director general Contabil sef Intocmit, redactat 
Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian 
 
        
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2 la HCL nr10/26.01.2017 
FISA DE FUNDAMENTARE 
pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de 



Inchirierea unei europubele de 240 l 
SPECIFICATIE U.M. PROGRAMAT ANNUAL 

LEI 
TARIF PROPUS LEI/UM 

1. Cheltuieli materiale, din care: buc 8.208625 
Combustibil si lubrifianti buc 
Energie electrica tehnologica buc 
Piese de schimb, utilaje buc 
Materii prime si materiale consumabile buc 
Echipament de lucru si protectia muncii buc 
Reparatii buc 
Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport buc 
Redeventa buc 
Cheltuieli cu protectia mediului buc 
Alte servicii executate de terti buc 
Alte cheltuiei materiale buc 8.208625 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: buc 0.00000 
Salarii buc 0.00000 
CAS 15.80% buc 0.00000 
Fond de somaj: 0.50% buc 
CASS 5.2% buc 
Fond accidente si boli profesionale 0.205% buc 
Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% buc 
Font garantare creante salariale 0.25% buc 
Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv 
tichete de masa) 

buc 0.000000 

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% buc 0.009862 
4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor buc 
5. Cheltuieli cu depunerea in rampa buc 
6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si 
urmarirea acestuia post inchidere 

buc 

7. Alte cheltuieli buc 
A. Cheltuieili de exploatare 
(1+2+3+4+5) 

buc 8.218487 

B. Cheltuieli financiare buc 
I. Cheltuieli totale (A+B) buc 8.218487 
II. Profit buc 
III. Cota de dezvoltare buc 
IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) buc  
V. Cantitatea programata buc 
VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) buc 8.22 
VII. TVA 19% buc 1.56 
VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. buc 9.78 
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. 
Director general Contabil sef Intocmit, redactat 
Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


