
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
 
 

 
HOTǍRÂREA NR. ...... 

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 al domnilor consilieri locali .................................. 

si ....................................... şi Raportul de Specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană 
Ploieşti S.R.L., prin care se propune aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de 
Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L., cu influența manoperei orare/unitare; 

  În temeiul art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 1071/04.10.2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 01.01.2022; 

  În baza prevederilor 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; 

  Ordinul 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare 
la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune; 

  Ţinând cont de prevederile “Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 
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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată 
și actualizată ; 

 Având în vedere Raportul 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____________ și Raportul Direcției 
Economice a Primăriei Municipiului Ploiești nr.________/______________   

 
 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 practicate de către Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploiești S.R.L. începând cu anul 2022, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
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 o dată 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 acesteia (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 Tehnic  procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul lucrării. 

 Urmare aplicării Hotărârii de Guvern nr. 1071/04.10.2021, ora de manoperă 
directă unitară pe societate ajunge la 24,82 lei/oră. 

 Valoarea manoperei folosite este de 24,82 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 H.C.L. nr. 
217/29.06.2020 completata cu H.C.L. nr.406/ 28.10.2021, 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 ........................... 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONSTRASEMNEAZĂ  
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de 
Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei 

orare/unitare 
 
 

 
   Prin Hotărârile Consiliului Local Ploieşti numărul 219/28.07.2010, modificată 

prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înfiinţarea societăţii Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploieşti S.R.L. prin reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Privat şi 
parţială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploieşti. 

   În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale această societate este 
operator al serviciilor de utilitate publică ce asigură desfăşurarea unei game diverse de 
activităţi aferente administrării domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti, 
conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune de administrare a 
domeniului public și privat al municipiului Ploiești încheiat în baza Legii numărul 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  Toate tarifele pentru anul 2022 folosite de societate în decontarea lucrărilor și 
serviciilor efectuate pe domeniul public (inclusiv lucrările și serviciile efectuate către 
terţi) vor avea ora de manoperă directă, cota de indirecte şi cota de profit stabilită la 
sfârșitul tarifelor (aceste cote sunt stabilite prin prezenta Hotarare de Consiliu Local si 
sunt justificate in Anexa A). 

În detaliu, situația se prezintă astfel: 
        ANEXA 1 cuprinde subanexele: 1A, 1B, 1C, 1D si reprezintă tarifele pentru 
Serviciul Spații Verzi şi Tăieri Arbori. 

   ANEXA 2 cuprinde subanexele: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 
2M, 2N, 2O, 2P şi reprezintă tarifele pentru Serviciul Tehnic; 
       ANEXA 3 cuprinde subanexele: 3.1, 3.2, 3.3 reprezintă tarifele pentru autovehicule 
- Coloana Auto; 
       ANEXA 4 cuprinde subanexele: 4.1, 4.2, 4.2.1 reprezintă tarifele pentru scule şi 
utilaje folosite de Serviciul Spaţii Verzi şi Serviciul Tehnic. 
       ANEXA 5 reprezintă tarifele material dendrofloricol - Serviciului Spații Verzi. 
       ANEXA 6 reprezintă tarife pentru Sere şi Pepiniere - Serviciul Spaţii Verzi. 
       ANEXA 7 reprezintă tarife pentru lucrari în instalaţii electrice – Serviciul Tehnic. 



 

 

       ANEXA 8 reprezintă tarife proiectare şi diverse. 
În acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu 
influența manoperei orare/unitare. 

 
 
 
Consilieri locali, 
POPESCU GEORGETA SIMONA 
 
 
ANDREESCU COSTEL 
 
 
 
 
 



 

 

        JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. 
Ploiești, str. Văleni , nr. 32, jud. Prahova 
  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de 
Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei 

orare/unitare 
 
  Prin Hotărârile Consiliului Local Ploieşti numărul 219/28.07.2010, modificată 

prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înfiinţarea societăţii Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploieşti S.R.L. prin reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Privat şi 
parţială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploieşti. 

  În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale această societate este 
operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfăşurarea unei game diverse de 
activităţi, cum ar fi : 

-amenajarea şi mentenanţa parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor şi a zonelor 
verzi din Municipiul Ploieşti ; 

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploieşti ; 
-administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe 

domeniul public al Municipiul Ploieşti ; 
-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare şi eliberare a autovehiculelor 

care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti, precum şi a vehiculelor fără stăpân 
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Ploieşti ; 

-alte activităţi specifice. 
 Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ 

înalt care să satisfacă cerinţele cetăţenilor Municipiului Ploieşti. 
 Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. va presta în continuare aceste 

servicii, atât către municipalitate cât şi către terţi. 
  În conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Ploiești, 
încheiat în baza Legii numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, “preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor 
prestate/furnizate, precum şi pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi 
publice se propun de concesionar şi se stabilesc, se ajustează şi se modifică prin hotărâri 
ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.” 

 Urmare a aplicarii Hotararii de Guvern nr. 1071/04.10.2021, ora de manoperă 
directă unitară pe societate ajunge la 24,82 lei/oră.  

 La valoarea manoperei directe unitare brute/ora de 24,82 lei/ora se adaugă 
contributia asiguratorie pentru munca. Toate tarifele folosite de societate în decontarea 
lucrărilor și serviciilor efectuate pe domeniul public (inclusiv lucrările și serviciile 



 

 

efectuate către terţi) vor avea ora de manoperă directă, cota de indirecte şi cota de profit 
stabilită la sfârșitul tarifelor (cote care sunt justificate in Anexa A). 

 În detaliu, situația se prezintă astfel: 
ANEXA 1 cuprinde subanexele: 1A, 1B, 1C, 1D si reprezintă tarifele pentru 

Serviciul Spații Verzi si Taieri Arbori. 
Aceste anexe modifică Anexele 1A, 1B, 1C, 1D din H.C.L. nr. 217/29.06.2020 

completata cu H.C.L. nr.406/ 28.10.2021, cu următoarele: 
- creșterea manoperei directe de la 19,26 lei/oră  la 24,82 lei/oră; 
- corelarea preţurilor pentru sculele folosite (acestea fac parte integrantă din 

normele de deviz pentru această activitate), cu cele din anexa nr.4. 
          ANEXA 2 reprezintă tarife pentru Serviciul Tehnic. 

Această anexă modifică Anexa 2 din H.C.L. nr. 217/29.06.2020 completată cu 
H.C.L. nr.406/ 28.10.2021,  cu următoarele: 

-generarea de devize de lucrări, pe unitate de măsură, specifice activităţilor 
executate pe domeniul public, precum şi activităţi executate în atelier, specifice 
lucrărilor de strungărie. Aceste norme de deviz au fost generate ţinând cont de 
indicatoarele de norme de deviz pentru lucrările de reparaţii, precum şi de normele de 
muncă specifice cuprinse în indicatorul A – armături şi lucrări specifice pentru betoane 
– ediţia 2001, CMT - construcţii metalice executate în ateliere ediţia 2004, D – pentru 
lucrări de drumuri – editia 1999; 

-adăugare lucrari necuprinse in H.C.L. nr. 217/29.06.2020 completată cu H.C.L. 
nr.406/ 28.10.2021.  
         ANEXA 3 reprezintă tarifele pentru Coloana Auto.  
         Această anexă modifică Anexa 4 din H.C.L. nr. 217/29.06.2020 completata cu 
H.C.L. nr.406/28.10.2021,  după cum urmează: 
         - Creșterea manoperei directe de la 19,26 lei/oră  la 24,82 lei/oră; 

 - Folosirea prețului la carburant după cum urmează: am considerat prețul pentru 
motorină de 5,78 lei/l și benzină de 5.91 lei/l . 
  - Indexarea componentei referitoare la materiale din cuantumul tarifelor cu 
coeficientul de inflaţie aferent anului 2021, conform Institutului Naţional de Statistică 
de 6,3%. 

 ANEXA 4 reprezintă tarifele pentru sculele şi utilajele folosite de Serviciul Spații 
Verzi şi Serviciul Tehnic. 
        Această anexă modifică Anexa 5 din H.C.L. nr.217/2019 completată cu H.C.L. 
nr.406/28.10.2021, după cum urmează: 
       - Creșterea manoperei directe de la 19,26 lei/oră  la 24,82 lei/oră; 
       - Folosirea prețului la carburant după cum urmează: am considerat prețul pentru 
motorină de 5,78 lei/l și benzină de 5,91 lei/l. 
       - Corelarea preturilor pentru piesele de schimb cu facturile de achizitie inregistrate 
în serviciul financiar – contabilitate; 
         ANEXA 5 reprezintă preţuri pentru Serviciul Spații Verzi Sere si Pepiniere - 
material dendrofloricol. 



 

 

         Această anexă modifică Anexa 6 din H.C.L. nr.217/2019 completată cu H.C.L. 
nr.406/28.10.2021, după cum urmează: 
        - Creșterea manoperei directe de la 19,26 lei/oră la 24,82 lei/oră; 

- Corelarea prețurilor la materialele folosite cu facturile de achiziție; 
        - Actualizarea preţurilor pentru utilităţi cu coeficientul de inflaţie de 6,3% pentru 
perioada  anului 2021 conform Institutului Naţional de Statistică; 

ANEXA 6 reprezintă tarife pentru Serviciul Spații Verzi – Sere şi Pepiniere. 
Această anexă a fost actualizată dupa cum urmează: 
- Creșterea manoperei directe de la 19,26 lei/oră la 24,82 lei/oră; 
ANEXA 7 reprezintă tarife pentru Serviciul Tehnic – Instalaţii electrice. 
ANEXA 8 reprezintă tarife diverse. 
 Faţă de cele expuse supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L., cu 
influența manoperei orare/ unitare. 

 
DIRECTOR GENERAL,  
Semcu Adrian Emanuil 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT,  
Dănilă Alin Mihael 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC,  
Ion Maria Argentina 
 
 
SERVICIUL SPAŢII VERZI,  
SERE, PEPINIERE ŞI TĂIERI ARBORI 
Iorga Constantin 
 
 
SERVICIUL TEHNIC,  
Tabac Sorin Constantin 
 
COLOANA AUTO, 
Trican Cristian 
 
 
SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS, 
Dolniceanu Beatrice  
 
BIROU PREŢURI ŞI DEVIZE, 
Pripu Maria Magdalena                                                                                                           


