
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile 
Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor de 
delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat al Județului 
Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din 

construcții și demolări, pentru anul 2023 
 
 
 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 1213/18.01.2023; 

- raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și 
investiții, Direcției economice și Direcției juridice și administrației 

publice locale înregistrat sub nr. 1214/18.01.2023; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

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

înregistrată la nr. 1127/17.01.2023; 
- contractul de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de 

administrare a domeniului și privat al Județului Buzău nr. 15890/2022; 
- contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației – Pilot 

pentru deșeuri din construcții și demolări din Județul Buzău nr. 
15891/2022; 

- 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; 

- prevedrile 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 Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2023 tarifele/prețurile pentru prestarea 
de servicii de către Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor 

de delegare a gestiunii nr. 15890 și 15891 din 2022, astfel cum sunt prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. 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. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, celor nominalizați la art. 2, 
precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 

             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 
         MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

 

NR. 33 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 

 

 

 

 

 

 



Anexa 
la Hotărârea Consiliului  

Județean Buzău nr. ____ 
 

 

TARIFE/PREȚURI – 2023 
 

I. Contractul de delegare a gestiunii unor activități ale 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat 
al Județului Buzău nr. 15890/2022. 

 
 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE SERVICIU TARIF fără 

TVA (2023) 

TARIF fără 

TVA (2022) 

1 Servicii curatenie 38,98 lei/oră 35,33 lei/oră 

2 Servicii controlor poarta 40,93 lei/oră 37,20 lei/oră 

3 Servicii telefonie 40,93 lei/oră 37,20 lei/oră 

4 Servicii electrice 40,93 lei/oră 37,20 lei/oră 

5 Servicii sanitare si termice 40,93 lei/oră 37,20 lei/oră 

6 Servicii tamplarie 40,93 lei/oră 37,20 lei/oră 

7 Servicii administrator centre 
de vizitare/referent 

39,39 lei/oră 35,77 lei/oră 

 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire lucrare U.M 

2023 

Preț Unitar 

2022 

Preț Unitar 

(lei, fără TVA) (lei, fără TVA) 

1 Colmatari fisuri ml 23,80 18,94 

2 Reparare crapaturi ml 51,84 30,96 

3 
Curatare parapet de 

vopsea veche 
to 268,62 

99,76 

4 Vopsit parapet mp 26,16 21,75 

5 Vopsit parapet POD to 287,43 226,46 

6 Reparat parapet ml 36,68 25,43 

7 
Plantare indicatoare 
kilometrice (plantare 

stalp) 

buc 117,57 
 

94,79 

8 
Aprovizionare 

indicatoare kilometrice 
buc 280,00 

Poziție nouă 
 

9 
Cosirea vegetatiei 

ierboase cu motocoasa 

100

mp 
32,66 

28,59 

 

10 
Cosirea vegetatiei 

ierboase cu unimog 
100
mp 

84,31 
68,76 



11 
Taieri de corectie arbori 

peste 7m 
buc 29,89 

16,63 

12 
Taieri de corectie arbori 

sub 7m 
buc 21,53 

11,97 

13 
Defrisarea manuala a 

suprafetelor cu tufisuri si 

arbusti 

100

mp 
393,72 

 
341,18 

14 
Montare panouri 

parazapezi 
ml 14,68 

6,49 

15 
Aprovizionare panouri 

parazapezi 
ml 16,00 

Poziție nouă 

16 
Demontare panouri 

parazapezi 
ml 8,06 

3,49 

17 
Reparare panouri 

parazapezi 
ml 9,98 

4,32 

18 
Montare stalpi 

indicatoare 
buc 117,57 

94,79 

19 
Aprovizionare stalpi 

indicatoare 
buc 100,00 

Poziție nouă 

20 
Montare indicator pe 

stalp gata plantat 
buc 16,88 

14,63 

21 

Aprovizionare 

indicatoare (prêt 

mediu/buc)  

buc 123,75 

 

Poziție nouă 

22 
Deplantare stalpi 

indicatoare 
buc 8,63 

 7,48 

23 
Deplantare borne 

kilometrice 
buc 61,40 

53,21 

24 Demontare indicatoare buc 8,29 7,18 

25 
Montare parapet 

deformabil 
ml 98,58 

79,55 

26 
Aprovizionare parapet 

deformabil 
ml 94,49 

Poziție nouă 

27 

Aprovizionare teava 

rectangulara 60x40x3 
 (1,5m la 6m lisa) 

ml 20,31 

Poziție nouă 

28 
Dezmembrare parti 

avariate pod 
to 26,38 

23,44 

29 
Montare parapet pietonal 

pod 
to 2.411,26 

2026,29 

30 

Aprovizionare parapet 

pietonal pod          
(31,72 kg/ml) 

kg 
294,81/ml 
(9,29/kg) 

Poziție nouă 

31 Marcaj longitudinal 
km 

echiv 
1.567,45 

1214,75 



32 
Marcaj transversal 

(treceri pietoni, diverse) 
mp 40,40 

33,40 

33 
Marcaj transversal 

(benzi rezonatoare) 
mp 384,37 

Poziție nouă 

34 
Incarcarea materialelor 

in auto  
to 9,59 

8,31 

35 
Transport materiale cu 

roaba 
to 16,50 

14,30 

36 
Transport materiale cu 

autoutilitara 
km 3,01 

2,54 

37 Piloti dirijare circulatie ora 38,37 33,25 

38 Semnalizare rutiera buc 1.200,00 1.250,00 

39 
Plombare gropi cu 
mixtura stocabila 

to 467,37 
407,80 

40 
Aprovizionare mixtura 

stocabila 4mm 
to 2.280,00 

2204,40 

41 
Montare limitator de 

viteza 
buc 9,59 

8,31 

42 
Aprovizionare limitator 

de viteza 
buc 175,00 

155 

43 
Montare stalp de 

iluminat buc 
218,34 

Poziție nouă 

44 
Aprovizionare stalp de 

iluminat buc 
2.412,60 

Poziție nouă 

45 
Tarif interventie Luni-

Duminica 06:00-22:00 
ora 26,75 

Poziție nouă 

46 

Tarif interventie NOAPTE 

Luni-Duminica 22:00-
06:00 

ora 33,44 

Poziție nouă 

 
II. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a 

Stației-Pilot pentru deșeuri din construcții și demolări din 
Județul Buzău 

 
 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE SERVICIU TARIF fără TVA 

1 Tarif material/agregate provenite din concasare 

DCD 

50,00 lei/tona 

2 Tarif refuz sort din concasare DCD 30,00 lei/tona 

3 Tarif închiriere buldo-excavator 220,00 lei/ora 

4 Tarif închiriere concasor 252,80 lei/ora 

5 Tarif cântar (lei/cantarire) 100,00 lei 

6 Tarif chirie containere 1,1 mc 200,00 lei/buc/zi 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
 
 Nr. 1213/18.01.2023 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății ”Domenii 

Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii 
unor activități ale serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv 
servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, 

pentru anul 2023 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru reglementarea modului de 

stabilire a tarifelor/prețurilor prestațiilor aferente celor două contracte de 

delegare a gestiunii unor servicii publice pentru anul 2023, precum și cuantumul 

acestora. 

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

nivelul tarifar din 2022 și cel propus pentru anul 2023. 

 Atât modalitatea de stabilire a noilor tarife/prețuri, cât și cuantumul 

acestora au fost verificate la nivelul structurilor specializate de la nivelul 

aparatului propriu. 

 În contextul mai sus prezentat, a fost inițiat proiectul de hotărâre pe care 

îl susțin pentru adoptare de către plenul Consiliului Județean Buzău. 

 

 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 



 
 

              CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
                     Direcția economică 
Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții 
   Direcția juridică și administrație publică locală 
               

            Nr. 1214/19.01.2023 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății ”Domenii 

Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii 
unor activități ale serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv 
servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, 

pentru anul 2023 
 
 

 Proiectul de hotărâre este generat de necesitatea obiectivă de stabilire a 
modalității de ajustare a tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de 

Societatea ”Domenii Prest Serv SRL” Buzău, în condițiile în care prețurile se află 
într-o continuă creștere. 

Cuantumul tarifelor pentru anul 2023 analizat comparativ cu cele pentru 
anul 2022 arată o creștere ponderată, justificată de creșterea prețului utilităților, 

al carburanților, majorarea salariului minim brut pe economie. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 

 
 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
 

            IULIAN  PETRE                                              LIVIU - MIHAIL CIOLAN                                           
   


