ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru ora de manoperă pe categorii de
activităţi practicate în calculul situaţiilor de plată şi a devizelor de
lucrări de Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 117/CLM/2015, prin care se propune aprobarea tarifului pentru ora de
manoperă pe categorii de activităţi practicate în calculul situaţiilor de plată şi a
devizelor de lucrări de Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
- Raportul Direcţia Tehnică, precum şi avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea nr. 35 din 14 iulie 2015 a Consiliului de Administraţie al
Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
- prevederile art. 43, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin.(2), lit.d) şi alin.(6), lit.a-19), art. 45
alin.(1), art. 49 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă tariful pentru ora de manoperă pe categorii de
activităţi, practicate în calculul situaţiilor de plată şi a devizelor de lucrări de
Societatea Comercială “Prestcom Serv” S.A. Buzău, pentru lucrările care
fac obiectul activităţii de bază al acesteia. Tarifele sunt cele prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data afişării şi postării pe
pagina de internet a Primăriei municipiului Buzău şi a Societăţii Comerciale
“Prestcom Serv” S.A. Buzău.
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Art.3.- Primarul municipiului Buzãu, prin intermediul Direcţiei Tehnice,
Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi Societatea Comercială
"Prestcom Serv " S.A. Buzãu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotãrâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Constantin Musceleanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzãu, 30 iulie 2015
Nr. 114

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 6
abţineri şi _voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 114 din 30 iulie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Nr.
crt.
0

1

1

Manoperă/
oră/om
2

Lucrări de reparaţii, înlocuiri, modernizări reţele de
apă şi canalizare, branşamente apă, racorduri canal

13,70 lei

Tip activitate

2

Lucrări instalaţii sanitare pe bază de comenzi
preluate prin dispecerat

13,50 lei

3

Lucrări de refacere îmbrăcăminte asfaltică şi
betonare carosabil

12,80 lei

4

Lucrări de transport auto/utilaje

13,10 lei

