
 
 

PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea modificării contractelor de delegare a 

gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest 
Serv” SRL Buzău  precum și aprobarea tarifelor/prețurilor 

pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare 
în anul 2022 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău,  

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat sub nr. 2148/03.02.2022; 
- raportul  comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și 

investiții, Direcției economice și  Direcției juridice și administrație publică 

locală înregistrat sub nr. 2149/03.02.2022 ; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- nota de fundamentare a Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

înregistrată la nr. 1163/2022; 
- contractul de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău  
nr. 11679/2014, formă actualizată 2015, cu acte adiționale parte 

integrantă; 
- contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației Pilot 

pentru deșeuri din construcții și demolări în Județul Buzău,  
nr. 11680/2014, formă actualizată 2016, cu acte adiționale parte 

integrantă; 
- Decizia Camerei de Conturi nr. 23/02.09.2021; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor 
cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002; 

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 

 



 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a”, alin. (2), lit. „d”  și  art. 182  
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Articolul 11 din Contractul de delegare a gestiunii unor activități 

ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al județului 

Buzău  nr. 11679/2014 și respectiv art. 11 din contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de operare a Stației Pilot pentru deșeuri din construcții și 

demolări în Județul Buzău nr. 11680/2014 se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„ (1) Tarifele aferente prestațiilor ce fac obiectul contractului de delegare 
a gestiunii se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău. 

   (2) Tarifele astfel stabilite pot fi ajustate numai în condițiile 
modificărilor legislative privind salariul minim brut lunar pe economie ori prin 

actualizarea prețurilor aferente materialelor de construcții neaplicându-se altor 
cheltuieli directe, cheltuieli indirecte și profitului.” 

 
Art. 2. Contractele de delegare a gestiunii se vor modifica, prin acte 

adiționale, conform art. 1.  
 

Art. 3. Se aprobă pentru anul 2022 tarifele/prețurile pentru prestarea de 

servicii de către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza 
contractelor de delgare a gestiunii nr. 11679 și 11680 din 2014 astfel cum sunt 

prevăzute în anexa vare face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. Consiliul de Administrație și Directorul Societății „Domenii Prest 
Serv” SRL Buzău precum și Direcția pentru administrarea patrimoniului și 

investiții și Biroul gestiuni și aprovizionare din aparatul Consiliului Județean 
Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, celor nominalizați la art. 4, 
precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 

 
      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

     SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. ______ 

BUZĂU, ________2022 

 



Anexa  
la Hotărârea Consiliului  

Județean Buzău nr. ____/2022 
 
 

TARIFE/PREȚURI – 2022 
 

I. Contractul de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău  
nr. 11679/2014. 

1. 

Nr. 

crt. 
Serviciul UM 

Valoare fără TVA (lei) 

 

    2021              2022 

1. Curățenie generală oră 32,19 35,33 

2. Control poartă oră 33,84 37,20 

3. Telefonie  oră 33,84 37,20 

4. Electric  oră 33,84 37,20 

5. Sanitare și termice oră 33,84 37,20 

6. Tâmplărie  oră 33,84 37,20 

7. Administrare centre de 
vizitare 

oră 
32,54 35,77 

 
2a 

Întreținere curentă drumuri județene 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare/servicii UM Preț unitar  

(lei fără TVA) 
  2021           2022 

1. Colmatări fisuri ml 18,03 18,94 

2. Reparare crăpături ml 26,69 30,96 

3. Curățare parapet de vopsea veche to 76,43 99,76 

4. Vopsit parapet defomabil mp 16,92 21,75 

5. Vopsit parapet pietonal pod to 179,89 226,46 

6. Reparat parapet ml 19,48 25,43 

7. Plantare indicatoare kilometrice 

(plantare stâlp) 

buc 65,01 94,79 

8. 

 

Cosirea vegetației ierboase cu 

motocoasa 

100mp 23,15 28,59 

9. Cosirea vegetației ierboase cu 
UNIMOG 

100mp 58,06 68,76 

10. Tăieri de corecție arbori peste 7 m  buc 12,74 16,63 

11. Tăieri de corecție arbori sub 7 m buc 9,17 11,97 

12. Defrișarea manuală a suprafețelor 

cu tufișuri și arbuști până la 10 
cm. 

100 mp. 261,40 341,18 

13. Montare panouri parazăpezi ml 5,29 6,49 

14. Demontare panouri parazăpezi ml 2,68 3,49 

15. Reparare panouri parazăpezi ml 3,31 4,32 

16. Plantare stâlpi indicatoare buc 65,01 94,79 
 



 

 

17. Montare indicatoare pe stâlp gata 

planatat 

buc 11,21 14,63 

18. Deplantare stâlpi indicatoare buc 5,73 7,48 

19. Deplanatre borne kilometrice buc 40,76 53,21 

20. Demontare indicatoare buc 5,50 7,18 

21. Montare parapet deformabil ml 54,62 79,55 

22. Dezmembrare părți avariate pod to 19,51 23,44 

23. Montare parapet pietonal pod to 1509,84 2026,29 

24. Marcaj longitudinal km 
echiv. 

1042,65 1214,75 

25. Marcaj transversal mp 27,97 33,40 

26. Încărcare materiale în auto to 6,37 8,31 

27. Transport materiale cu roaba to 10,96 14,30 

28. Transport materiale cu 
autoutilitara 

km 2,23 2,54 

29. Piloți dirijare circualție oră 25,48 33,25 

30. Plambare gropi cu mixtură 
stocabilă 

to  321,08 407,80 

31. Montare limitator de viteză buc 6,37 8,31 

 
 

2b 
Nivel maxim al prețurilor decontate la materiale aferente lucrărilor pentru 

siguranța circulației pe drumurile județene 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare/servicii UM Preț unitar  
(lei fără TVA) 

2021      2022 

1. Aprovizionare indicatoare 

kilometrice 

buc. 237,66 306,50 

2. Aprovizionare stâlpi indicatoare buc. 70,00 90 

3. Aprovizionare indicatoare (preț 

mediu/buc.) 

buc. 91,25 104,38 

4. Aprovizionare parapet deformabil ml 60,19 85,03 

5. Aprovizionare țeavă rectangulară 

60x40x3 (1,5m la 6m lisă) 

ml 19,66 25,07 

6. Aprovizionare parapet pietonal 
pod (31,72 kg/ml) 

kg 7,25 292,66 

7. Aprovizionare mixtură stocabilă 
4mm. 

to 2004,00 2204,40 

8. Aprovizionare limitator de viteză buc. 155,00 155 

9. Semnalizare rutieră (cărucior 
portsemnalizare) 

buc. 1078,00 1250 

 
Decontarea se face pe baza facturii de achiziție. 

 

 
 

 



 

 
3. 

 
II. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației pilot 

pentru deșeuri din construcții din construcții și demolări în Județul Buzău  
nr. 11680/2014 

 

Nr. 

crt. 

Activitate  UM Valoare fără TVA 

(lei) 
2021     2022 

1. Vânzare materiale/agregate din 

concasare și sortare deșeuri 

tonă 25 25 

2. Vânzare refuz de sort rezultat din 

concasare și sortare  

tonă 15 15 

3. Închiriere buldoexcavator oră 200,08 200,08 

4. Închiriere concasor  oră 252,80 252,80 

5. Utilizare cântar - 50,12 50,12 

6. Închiriere containere buc./zi 200 200 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 
    NR. 2148/03.02.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

contractelor de delegare a gestiunii unor activități către 
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  precum și 

aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în 

baza contractelor de delegare în anul 2022 
 
 
 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru reglementarea modului de 

stabilire a tarifelor/prețurilor prerstațiilor aferente celor două contracte de 

delegare a gestiunii unor servicii publice pentru anul 2022 precum și a 

cuantumului acestora. 

În anexa la prezentul proiect de hotărâre sunt prevăzute, comparativ, 

nivelul tarifar din 2021 și cel propus pentru anul 2022. 

Atât modificarea contractelor de delegare a gestiunii cât și cuantumul 

tarifelor au fost verificate la nivelul structurilor speciliazate de la nivelul 

aparatului propriu. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA  
       PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                  PUBLICĂ LOCALĂ 
            NR. 2149/03.02.2022 
 
 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

contractelor de delegare a gestiunii unor activități către 
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  precum și 

aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în 
baza contractelor de delegare în anul 2022 

 
 

În forma în vigoare a art. 11 din contractele de delegare a gestiunii, 
dintr-o eroare rămăsese formularea inițială din 2014 conform căreia tarifele se 

stabileau prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Buzău ceea ce 
contravenea prevederilor Codului Administrativ și Codului Fiscal. Precizăm că în 

anul 2021 s-a procedat corect acestea fiind stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 87/2021. 

De asemenea, la modul de actualizare/ajustare a acestor tarife s-a avut 
în vedere, prin similitudine, și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică. 
Cuantumul tarifelor pentru anul 2022 analizat comparativ cu 2021 arată 

o creștere ponderată a acestora justificată de costurile actuale ale materialelor 
și de majorarea salariului minim lunar brut pe economie. 

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA  
 

 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXECUTIV, 

 
               PETRE IULIAN                              CIOLAN LIVIU-MIHAIL  


