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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu către Societatea 
Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local  

nr.126 din 31 martie 2022 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 

Întrunit în şedinţă extraordinară, 
 

       Având în vedere: 
        - referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.30.110/07.07.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub 
nr.30.218/08.07.2022; 
        - adresa Societății Giurgiu Servicii Publice S.A. nr.2.687 din 28.06.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.28.541 din data de 28.06.2022 
privind solicitarea includerii ca anexă la Contractul de delegare a tarifelor aprobate 
conform  Hotărârea Consiliului  Local  nr.43/29.01.2020; 
        - adresa Societății Giurgiu Servicii Publice S.A. nr.2.852 din 07.07.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.30.084 din 07.07.2022 privind 
solicitarea includerii  modalității de ajustare și/sau modificare a tarifelor; 
        - adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de 
Utilități Publice nr.956.560/957.840/27.06.2022, înregistrată la Primăria Municipiului 
Giurgiu sub nr.189 din data de 28.06.2022;  
       - Hotărârea Consiliului Local nr.43/29.01.2020 privind aprobarea tarifelor 
practicate de societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru activitățile de salubrizare 
stradală; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
        - prevederile art.(39), alin.(11), lit.„f” al Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile art.(6), alin.(1), lit.„k” al Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
        - prevederile art.(14) și art.(16) ale Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților; 
       - prevederile Legii nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată. 
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      În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” coroborat cu alin.(7) lit.„n”, art.139, alin.(1) și 
art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța  de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 
     Art.I. Capitolul VII. Art.18 din Anexa 4 la la Hotărârea Consiliului  Local  nr.126 din 
31 martie 2022 - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
stradală încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., se 
modifică și se completează și va avea următorul conținut:  
    Art.10.  
      a) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în 
conformitate cu procedura de stabilire conform procedurilor legale. 
      b) Modalitatea de ajustare și/sau modificare a tarifelor, menționat la art.14 și 
respectiv la art.16 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice, este:   
           
        Ajustarea tarifelor se face potrivit formulei:  
                         [Delta ( ct) + Delta (ct) x r%] 
    Delta (t) =--------------------------------------------, unde: 
              Q 

    Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în 
costuri; 
     - cota de profit a operatorului; 
     - cantitatea programată  în unitățile de măsură specifice, luată în calcul la nivelul 
avut  în vedere la determinarea tarifului actual. 
 
      Modificarea tarifelor se face potrivit formulei: 
 
    T (1) = T (0) + Delta (t), unde: 
    T (1) - tariful modificat; 
    T (0) - tariful actual; 
    Delta (t) - creșterea de tarif; 
                        [Delta ( ct) + Delta (ct) x r%] 
    Delta (t) =--------------------------------------------, unde: 
              Q 
    Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în  
costuri; 
    - cota de profit a operatorului; 
    Q - cantitatea programată  în unitățile de măsură specifice, determinată de condițiile 
concrete  în care se prestează activitatea. 
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          a) Tarifele aprobate și practicate sunt următoarele: 
 

Nr. 
Crt. 

 
Denumire activitate U.M. Tarif (lei) Observații 

 1 Măturat manual căi publice lei/1000 
m2 29.1  

 2 
Întreținerea curățeniei pe 
alei și trotuare ( inclusiv  
golit coșuri de gunoi) 

lei/1000 
m2 20.78  

 3 Curățat rigole  prin răzuire lei/ m2 2.12  

 4 
Încărcat și transportat 
deșeuri municipale cu 
platformă basculabilă 3,5 to 

lei/tona 140.55 
plus c/val depunere la 
rampa a deșeurilor 
reziduale 

 5 
Măturat mecanic căi publice 
cu autospecială Faun Viajet 
capacitate 6 m3 

lei/1000 
m2 15.19 

plus c/val depunere la 
rampa a deșeurilor 
reziduale 

 6 Stropit mecanic căi publice lei/1000 
m2 14.83 plus c/val apă 

 7 Spălat mecanic căi publice lei/1000 
m2 11.84 plus contravaloarea apei 

și a detergentului 

 8 Curățat manual zăpada de  
pe trotuare și alei lei/m2 0.52  

 9 Împrăștiat manual material 
antiderapant lei/m2 0.80 plus c/val materiale 

antiderapante 
10 Spart gheața manual lei/m2 4.6  

11 Curățat  zăpada cu freze de  
pe trotuare  și alei lei/m2 0.66  

12 
Pluguit zăpada de  pe căi 
publice (cu autospecială 
dotată cu lamă frontală) 

lei/1000 
m2 20.86  

13 

Împrăștiat mecanic material 
antiderapant (cu 
autospecială dotată cu 
dispozitiv de  împrăștiat 
material antiderapant solid) 

lei/1000 
m2 19.93 plus c/val materiale 

antiderapante 

14 Încărcat  și  transportat  
zăpada de  pe căi publice lei/m3 0.53 plus c/val inchiriere 

utilaje 

15 
Stropit mecanic căi publice 
cu material antiderapant 
lichid 

lei/ 1000 
m2 10.50  

16 
Încărcat şi transportat 
deşeuri municipale cu 
tractor 

lei/tona 65.68 
plus c/val depunere la 
rampa a deșeurilor 
reziduale 

17 Măturat mecanic căi publice 
cu automăturătoare 

lei/1000 
m2 13.92  
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18 

Împrăștiat mecanic material 
antiderapant  cu tractor 
dotată cu dispozitiv de  
împrăștiat material 
antiderapant solid 

lei/1000 
m2 9.83 plus c/val materiale 

antiderapante 

19 
Pluguit zăpada de pe căi 
publice cu tractor dotat cu 
lamă frontală 

lei/1000 
m2 12.21 plus c/val închiriere 

utilaje 

 
        Art.II. Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate. 
       Art.III. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Giurgiu, domnul Anghelescu 
Adrian - Valentin să semneze actul Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare stradală al Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu 
Servicii Publice S.A.,conform celor menționate la art.I. 
       Art.IV. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de 
Utilitate Publică, Direcției Economice şi S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. în vederea 
ducerii la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
                  Muscalu Ionel                                              Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 08 iulie 2022    
Nr. 233     

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi 
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