
 
              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către  

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău  

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară;   
        Având în vedere: 

- referatul (expunerea de motive) Primarului municipiului Buzău, 
înregistrată sub nr. 236/CLM/20.06.2019; 

- raportul de specialitate nr. 74.136/20.06.2019 al Direcție Tehnice; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), art. 3, alin. (1), lit. a), lit. b), lit. c) și 
lit. g) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 23, alin. (1), lit. c) și alin. (3), precum și art. 25, alin. (1) și 
alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările și completările aduse prin Legea 
nr. 258/2013; 

-prevederile art. 31 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile 
publice;  

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d) 
și alin. (7), lit. j) și m), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 
196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.1.- Se aprobă prețurile și tarifele propuse de către societatea URBIS 
SERV S.R.L. Buzău pentru activitățile de reparații și întreținere străzi, amenajare 
spații verzi, siguranța circulației, producerea betoanelor și a mixturilor asfaltice, 
prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 
 



 
 
Anexa nr. 1 - prețuri pentru produse tip beton, asfalt și indicatoare rutiere; 
Anexa nr. 2 - prețuri pentru plante; 
Anexa nr. 3 - tarife pentru autoutilaje; 
Anexa nr. 4 - tarife pentru transport cu autobasculantele; 
Anexa nr. 5 - tarife pentru transport cu tractorul;  
Anexa nr. 6 - tarife pentru manoperă; 
Anexa nr. 7 - tarife pentru execuția lucrărilor de plombare. 
  
 Art.2. - Se aprobă cuantumul cheltuielilor indirecte în valoare de 15% și 
profitului de 10% la închiderea devizelor de către societatea URBIS SERV S.R.L. 
Buzău. 
 Art.3. - În cazul creșterii cu mai mult de 3% al materialelor utilizate în 
realizarea operațiunilor prevăzute în devize, prețurile și tarifele prevăzute la 
articolul 1 vor fi adaptate corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de 
achiziție a materialelor care au suferit majorări de preț.  

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, 
Direcției Economice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și 
Societății Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:   
                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                             Eduard Pistol 
 

 

 

 

Buzău, 30 iulie 2019     
Nr. 174 

 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri și 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 236/CLM/20.06.2019 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință 

propuse de către  Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău  

 

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, societatea de interes 
public local, cu asociat unic unitatea administrativ teritorială a Municipiului 
Buzău desfășoară în municipiul Buzău activitățile specifice de întreținere și 
reparații drumuri, siguranța circulației, întreținerea și amenajarea zonelor și 
spațiilor verzi.,în baza art. 31 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 
achizițiile publice. 

 Ținând cont de creșterea prețurilor la materii prime și combustibili, 
majorarea salariului minim brut pe economie aprobat prin H.G. nr. 937/2018, 
precum și de prevederile Contractului colectiv de muncă, societatea URBIS 
SERV S.R.L. Buzău a înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin 
adresa nr. 6295/27.05.2019, propunerile privind aprobarea prețurilor și 
tarifelor de referință pentru activitățile de reparații și întreținere străzi, 
amenajare spații verzi, siguranța circulației, producerea betoanelor și a 
mixturilor asfaltice. 

Aceste propuneri sunt însoțite de note justificative pentru prețurile de 
livrare pentru produse, tarifele orare de funcționare și staționare pentru 
mijloace de transport și utilaje, tarifele de transport lei/to/km și pentru 
manoperă. De asemenea propunerea pentru cuantumul cheltuielilor indirecte 
la încheierea devizelor este în valoare de 15% , iar pentru profit este de 10% .  

Menționăm că devizele de lucrări în care se vor folosi prețurile și tarifele 
propuse vor fi întocmite în baza indicatoarelor de norme de deviz republicane 
din anul 1981, iar în cazul în care prețul materiilor prime și al combustibililor 
crește cu mai mult de 3%, prețurile și tarifele propuse vor fi adaptate 
corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de achiziție a materialelor 
care au suferit majorări de preț. 
        Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

       Nr. 74.136/20.06.2019 
 

 
RAPORT 

          la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de 

referință propuse de către  Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău  

 
 Prin adresa nr. 6295/27.05.2019 societatea comercială URBIS SERV 

S.R.L. Buzău a înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău propunerile 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință pentru activitățile de 
reparații și întreținere străzi, amenajare spații verzi, siguranța circulației, 
producerea betoanelor și a mixturilor asfaltice. 

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, societatea de interes 
public local, cu asociat unic unitatea administrativ teritorială a Municipiului 
Buzău desfășoară în municipiul Buzău activitățile specifice de întreținere și 
reparații drumuri, siguranța circulației, întreținerea și amenajarea zonelor și 
spațiilor verzi în baza art. 31 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 
achizițiile publice. 

Aceste propuneri sunt însoțite de note justificative pentru prețurile de 
livrare pentru produse, tarifele orare de funcționare și staționare pentru 
mijloace de transport și utilaje, tarifele de transport lei/to/km și pentru 
manoperă. De asemenea propunerea pentru cuantumul cheltuielilor indirecte 
la încheierea devizelor este în valoare de 15% , iar pentru profit este de 10% .  

La calculul acestor prețuri și tarife s-au luat în calcul costul materiilor 
prime și al materialelor, consumul de combustibili, amortismente, cheltuieli cu 
întreținerea și reparațiile, iar pentru calculul orei de manoperă au fost luate în 
calcul salariul minim brut pe economie aprobat prin H.G. nr. 937/2018, 
sporurile și valoarea tichetelor de masă și tichetelor cadou prevăzute în 
Contractul colectiv de muncă. 

Menționăm că devizele de lucrări în care se vor folosi prețurile și tarifele 
propuse vor fi întocmite în baza indicatoarelor de norme de deviz republicane 
din anul 1981, iar în cazul în care prețul materiilor prime și al combustibililor 
crește cu mai mult de 3%, prețurile și tarifele propuse mai sus vor fi adaptate 
corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de achiziție a materialelor 
care au suferit majorări de preț. 

Având în vedere cele de mai sus supunem aprobării proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ILEANA BĂNUCU 


