
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.35  
din 30 martie 2022 

pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 
decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. 

„Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău 
 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  nr. 3253 din 25.02.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 3254 din 25.02.2022 al Direcției patrimoniu și al Direcţiei 

economice; 
- prevederile art. 26 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10/2011 privind 

aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
judeţului, precum şi a regulamentului, studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a 
contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată; 

- prevederile art. 20 lit. d) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d) coroborate cu prevederile alin. (3) lit. c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 Art. I. Se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 
2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău,  pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.          
 Art.II. Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 
rămân nemodificate. 
 Art. III.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău. 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
- S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 

 
     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează: 
                  SECRETARUL  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                                                                               Cosmin-Radu Vlaicu 



                                                                                             

Nr.
Crt.

Denumirea serviciului     Beneficiar
 tarife

   lei fără TVA

1 Refacere timpan JUDEŢUL SĂLAJ 714,00 lei/mc

2 Montare tub JUDEŢUL SĂLAJ 25,00 lei/ml

3 Refacere sistem rutier JUDEŢUL SĂLAJ 183,00 lei/mc

4 Refacere cameră de cădere JUDEŢUL SĂLAJ 385,00 lei/mc

5 Aripi podeț JUDEŢUL SĂLAJ 827,00 lei/mc

6 Așternere asfalt JUDEŢUL SĂLAJ 115,00 lei/mp

7 Întreținere curți (parcări) și spații verzi JUDEŢUL SĂLAJ 245,00 lei/100 mp

    Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.35 din 30 martie 
2022 privind completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de 

către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău


