ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C.
„Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 16772 din 11.11.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 16773 din 11.11.2020 al Direcției patrimoniu şi 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 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 art.173 alin. (3) lit. c)
raportate la prevederile art.182 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tarifele care vor fi practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie”
S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2021, aferente serviciilor prestate, conform anexelor nr. 1 şi 2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia patrimoniu;
- Direcţia economică;
- S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.

PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu-Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2021

TAXELE
pentru servicii prestate de

SC PAZĂ OBIECTIVE ŞI INTERVENŢIE SRL
pe anul 2021
Nr.
Crt

Denumirea serviciului

Beneficiar

Taxa

1

Prestări servicii pază cu agent de securitate fară
armament

persoanele fizice şi juridice

3421 lei /lună/agent + TVA

2

Prestări servicii pază cu agent de securitate cu
armament

persoanele fizice şi juridice

3543 lei/lună/agent + TVA

persoanele fizice şi juridice

418 lei/lună/obiectiv + TVA

3 Tarif pentru servicii monitorizare obiective
Închiriere sală pentru organizarea cursurilor de

4 calificare, perfecţionare, conferinţe şi simpozioane - persoanele fizice şi juridice

10 lei / oră

Imobil Al. Năzuinţei nr. 10

5

Curs Formare Profesională – în meseria de agent de
securitate
Nota: Pentru persoane fizice si juridice taxele pot fi
negociate.

persoanele fizice şi juridice

450 lei/ cursant

Anexa nr. 2
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2021

Propuneri tarife
2021
lei fără TVA

Nr.
Crt.

Denumirea serviciului

Beneficiar

1

Defrişare manuală a suprafeţelor fără scoatere cioate

JUDEŢUL SĂLAJ

292,00 lei / 100 mp

2

Defrişare manuală a suprafeţelor cu scoatere cioate

JUDEŢUL SĂLAJ

395,00 lei / 100 mp

3

Cosire vegetaţie ierboasă

JUDEŢUL SĂLAJ

22,00 lei / 100 mp

4

Cosire vegetaţie cu tocător Tifermec şi tractor FENDT

JUDEŢUL SĂLAJ

5,00 lei / 100 mp

5

Tocare crengi şi spini

JUDEŢUL SĂLAJ

155,00 lei / oră

6

Desfundare manuală a şanţurilor

JUDEŢUL SĂLAJ

84,00 lei/mc

7

Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor

JUDEŢUL SĂLAJ

7,00 lei /ml

8

Desfundarea şi curăţirea camerei de cădere şi a albiei
sub podeţe

JUDEŢUL SĂLAJ

111,00 lei/mc

JUDEŢUL SĂLAJ

696,00 lei /100 mp

10

Aducerea la profil a acostamentelor
Curăţarea platformei drumurilor de material adus de
viituri

JUDEŢUL SĂLAJ

63,00 lei/mc

11

Curăţarea manuală a acostamentelor de pământ

JUDEŢUL SĂLAJ

2,00 lei /mp

12

Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulaţie

JUDEŢUL SĂLAJ

30,00 lei /buc.

13

Deplantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulaţie

JUDEŢUL SĂLAJ

8,00 lei /buc.

14

Montarea indicatoarelor pentru circulaţia rutieră

JUDEŢUL SĂLAJ

12,00 lei /buc.

15

Demontare indicatoare pentru circulaţia rutieră

JUDEŢUL SĂLAJ

6,00 lei/buc

16

Montare borne KM

JUDEŢUL SĂLAJ

281,00 lei /buc.

17

Montarea parapeţilor metalici flexibili

JUDEŢUL SĂLAJ

38,00 lei /ml

18

Vopsirea parapeţilor din metal

JUDEŢUL SĂLAJ

17.00 lei/mp

19

Desfacerea parapeţilor

JUDEŢUL SĂLAJ

25,00 lei /ml

20

Marcaje rutiere transversale cu Line Lazer 3900

JUDEŢUL SĂLAJ

33,00 lei/mp

21

Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-deplasare laJUDEŢUL
lucrări de SĂLAJ
primă intervenţie

22

Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-piconat-Lucrări
JUDEŢUL
de primă
SĂLAJ
intervenţie -Înlaturare
189,00
zone
lei/ora
de risc din car
Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillardecolmatare- Lucrări de prima inteventie-Îndepărtare
aluviuni pe carosabil
JUDEŢUL SĂLAJ
141,00 lei/oră

9

23

4,00 lei/km

Nr.
Crt.

Denumirea serviciului

Beneficiar

Propuneri tarife
2021
lei fără TVA

25

Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-lucrări
de peisagistică mecanizată
Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar lucrări de decolmatare mecanizată şanţuri

JUDEŢUL SĂLAJ

26

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu
întreruperi sau continue, executate mecanizat cu
vopsea de email cu microbile de sticlă

2184,00 lei/km
echivalent

JUDEŢUL SĂLAJ

27

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu
întreruperi sau continue, executate mecanizat cu
vopsea bicomponentă cu microbile de sticlă

10155,00 lei/km
echivalent

28

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul
drumurilor-volum arbore mediu 0,01-0,099 mc

JUDEŢUL SĂLAJ

282,00 lei/mc

29

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul
drumurilor-volum arbore mediu 0,10-0,499 mc

JUDEŢUL SĂLAJ

244,00 lei/mc

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul
drumurilor-volum arbore mediu 0,500-0,999 mc

JUDEŢUL SĂLAJ

180,00 lei/mc

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul
drumurilor-volum arbore mediu peste 1 mc

JUDEŢUL SĂLAJ

143,00 lei/mc

JUDEŢUL SĂLAJ

30,00 lei/oră/
muncitor+TVA

JUDEŢUL SĂLAJ

7,00 lei/km+TVA

24

30
31

JUDEŢUL SĂLAJ

141,00 lei/100mp

JUDEŢUL SĂLAJ

621,00 lei/ 100mc

33

Executarea unor acţiuni şi lucrări în regim de urgentă,
pe drumurile judeţene şi la bunurile imobile aflate în
domeniul public sau privat al judeţului
Transport persoane şi marfa cu autoutilitară pentru
intervenţii

34

Monare grilaje

JUDEŢUL SĂLAJ

25,00 lei/buc

35

Demontare grilaje

JUDEŢUL SĂLAJ

8,00 lei /buc.

32

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16772 din 11.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău
începând cu 01.01.2021

Potrivit Regulamentului serviciului de administrare al domeniului public şi
privat al judeţului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din
25.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea taxelor şi tarifelor se
face prin hotărâre a Consiliului judeţean.
În considerarea celor de mai sus, precum și a faptului că la baza stabilirii
tarifelor se are în vedere salariul minim brut, am propus spre aprobare nivelul
tarifelor pentru serviciile care vor fi practicate de către S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu anul 2021, conform anexelor la proiectul de
hotărâre.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.
484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu
prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre cu anexele la acesta.
PREŞEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia patrimoniu
Direcţia economică
Nr. 16773 din 11.11.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău
începând cu 01.01.2021

În fundamentarea tarifelor pentru serviciile prestate pentru anul fiscal 2021 de
către ”Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, s-a luat în considerare adresa
acesteia, nr. 2366 din 22.10.2020, înregistrată sub nr. 15322 din 22.10.2020.
Potrivit Regulamentului Serviciului de Administrare al Domeniului Public şi
Privat al Judeţului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din
25.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea taxelor şi tarifelor se
face prin hotărâre a Consiliului judeţean.
Calculul tarifelor prestate s-a efectuat pe baza devizelor, care cuprind salariul
de baza la nivelul salariului minim pe economie pentru serviciile de pază. La acesta sau mai adăugat următoarele sporuri, conform prevederilor legale: spor de noapte, spor
de week-end, spor de port armă, contribuţiile aferente datorate bugetului asigurărilor
sociale, cheltuieli materiale pentru asigurarea funcţionării unităţii, materiale,
cheltuieli indirecte şi profit în cuantum de 1%.
Pentru lucrările de întreținere a drumurilor județene, precum și alte lucrări
executate cu utilajele din dotare, calculul tarifelor prestate s-au efectuat pe baza
devizelor care cuprind manoperă, materiale, utilaje, cheltuieli indirecte și profit în
cuantum de 5%.
Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean şi
am constatat legalitatea şi oportunitatea acestuia.
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b)
coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea lui în
forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina-Lucica Maruşca

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiurco Mircea-Ştefan

