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HOTǍRÂREA NR. 217 

pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire 

Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti; 

Văzând Referatul de aprobare nr. 276/16.06.2020 al consilierilor locali Marilena 

STANCIU și Constantin Gabriel MINEA şi Raportul de Specialitate nr. 7438/21.04.2020 al 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., prin care se propune aprobarea 

tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești SRL, cu 

influența manoperei orare/unitare; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 152/17.06.2020 al Direcției 

Economice și raportul de specialitate nr. 265/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, 

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr.1 « Comisia de buget finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze » a 

Consiliului Municipiului Ploiești din data de 25.06.2020; 

În temeiul art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 01.01.2020; 

În temeiul art.2 alin (2); art.137 alin (1); art.138; art.2201 lit.(a); art.2202 alin (1) și 

(2); art.2203 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile “Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 

serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al municipiului 

Ploieşti” nr.14782/25.08.2010; 

În temeiul art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată și actualizată ; 

În baza Potrivit prevederilor 129 alin. (1), alin. 2 (2) lit. d, alin. (7) lit. n și art. 139 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTǍRǍŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă tarifele şi preţurile pentru anul 2020 practicate de către Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 Aprobă ca lucrările ce exced operaţiile din anexe, să fie decontate de către 

beneficiar în baza devizelor de lucrări care vor cuprinde încadrări în normele de deviz din 

indicatoarele existente. Cantităţile estimative de lucrări se vor stabili odată cu emiterea 

comenzii de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, iar cantităţile de lucrări ce 

urmează a fi decontate de către beneficiar vor fi cele recepţionate de reprezentantul acestuia 

(Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești), conform devizului final întocmit de Servicii 

de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.   

Această procedură de lucru se aplică pentru Serviciul Spaţii Verzi, iar pentru 

Serviciul Tehnico-Administrativ procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul 

lucrării. 

 Urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr. 935/2019, ora de manoperă directă unitară 

pe societate ajunge la 19,26 lei/oră. 

 Valoarea manoperei folosite este de 19,26 lei/oră - manoperă directă unitară, la care 

se adaugă contribuţia asiguratorie pentru muncă. 

Art. 3 Aprobă ca manopera directă unitară să se modifice în funcţie de modificarea 

elementelor care au stat la baza fundamentării acesteia şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4 Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 

Local nr. 313/29.08.2019 își încetează aplicabilitatea.  

 Art. 5 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

 

 

 

                                                         Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV 


