
 
             

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  
nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către 

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 

- adresa nr. 7271/27.08.2020 a S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată 
la Primăria municipiului Buzău la nr. 94.693/27.08.2020; 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
276/CLM/09.09.2020; 

- raportul de specialitate nr. 99.378 /09.09.2020 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; 

- nota de fundamentare a S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 
7504/03.09.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 
97.579/03.09.2020; 

- Hotărârile nr. 15 și 16 din 27.08.2020 ale Consiliului de Administrație al 
S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. 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. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
          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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,   



 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către  

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020, potrivit Anexei 
nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către 
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020, potrivit Anexei 
nr. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Modificările prevăzute la art. 1 și 2 intră în vigoare la data de 
01.10.2020. 

Art.4.- Anexa nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre vor înlocui Anexa nr. 1, 
respectiv Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind 
aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020. 

Art.5.- Celelalte prețuri și tarife din Hotărârea Consiliului Local nr. 

32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către 
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020, rămân 
nemodificate.  

Art.6.- 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 local Ionuț Sorin Apostu 
 
 

 

 
                  CONTRASEMNEAZĂ:   

          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                   Eduard Pistol 

 

 

Buzău, 16 septembrie 2020    
Nr. 215 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 
data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 4 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă. 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 276/CLM/09.09.2020 
 

 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  
Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și 

tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L.  
Buzău în anul 2020 

 
 

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. 

Societatea Comercială Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, propune modificarea a 
unor prețuri și tarife practicate, tarife care au fost modificate ultima dată prin HCL 
nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către 
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020. 

Solicitarea de modificare a acestor tarife survine datorită prevederilor 
Contractului colectiv de muncă al societății, aplicabil cu 01.08.2020, prin care au 
fost stabilite sporuri pentru salariații care lucrează în condiții grele, nocive sau 
periculoase, fapt pentru care societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău a înaintat 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin adresa nr. 94693/27.08.2020, 
propunerile privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru anul 2020.  

Societatea comercială a anexat la nivelurile propuse ale tarifelor fişele de 
fundamentare, precum și Hotărârile Consiliului de Administrație al S.C. URBIS 
SERV S.R.L. nr. 15 și 16 din 27.08.2020, prin care s-au aprobat prețurile și 
tarifele societății.    
         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. 99.378 /09.09.2020 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  

Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și 
tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L.  

Buzău în anul 2020 
 

   Prin adresa nr. 94693/27.08.2020 societatea comercială URBIS-Serv 
S.R.L. Buzău a înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău propunerile 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru în anul 2020.  

   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, precum 

și de Hotărârile Consiliului de Administrație al SC URBIS SERV SRL nr.15 și 16 

din 27.08.2020, prin care s-au aprobat prețurile și tarifele societății.    

   La calculul acestor prețuri și tarife s-a ținut cont de prevederile 
Contractului colectiv de muncă al societății, aplicabil cu 01.08.2020, prin care au 
fost stabilite sporuri pentru salariații care lucrează în condiții grele, nocive sau 
periculoase, fapt pentru care societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău a înaintat 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin adresa nr. 94693/27.08.2020, 
propunerile privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru anul 2020. 

Modificările propuse sunt evidențiate în anexa nr. 1 și respectiv nr. 6, după 
cum urmează: 

- Anexa nr. 1 se completează, după pct. 14 cu încă 4 poziții 
 

Suport beton pt. capac 
carosabil 1.40x1.40x0.20 
m buc. 

279,65 

    

199,01 

478,66 71,80 55,05 605,51 

Suport beton pt. capac 
necarosabil 
1.20x1.20x0.15 m buc. 

129,46 

    

199,01 

328,47 49,27 37,77 415,51 

Tub beton ø50 h50cm. buc. 10,66 0,53   18,78 29,98 4,50 3,45 37,92 

Borna beton circulatie buc. 45,92     42,05 87,97 13,20 10,12 111,29 

 



 
 

 
- Anexa nr. 6 se modifică în tot, fiind menționate noile prețuri. 
Având în vedere cele de mai sus supunem aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ILEANA BĂNUCU 
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