
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind stabilirea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de 

operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.12.2020.  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.181043/2020, raportul nr.183548/2020 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.186480/2020 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea 
tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;  
          În conformitate cu prevederile art.1, alin.2 lit.e, art.8 alin.3, lit.k din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, art.26 alin.7 și 8 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, Hotărârii Guvernului  nr.855/2008  pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitaţile serviciului  de salubrizare 
stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
prevăzute în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, doamna Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de 
zi: 

     a) modificarea Anexei 14 „Tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă 
a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, cu privire la stabilirea tarifelor 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, propuse de operatorul 
regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 b) aprobarea actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 cu privire la modificarea Anexei 14. 

   



   
 

 
  Art.3. Se aprobă mandatarea dlui. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris  Dolj”,  ordinea de zi, în 
cazul în care reprezentantul Consiliului Local al  Municipiului Craiova nu poate 
participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

INIȚIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.183548/15.12.2020 

 
                                                                                                 

RAPORT 

privind stabilirea tarifelor pentru activitatile serviciului de 
salubrizare, propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 181043/10.12.2020 precum şi adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 173377/25.11.2020, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, solicită mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova să aprobe şi  să voteze în cadrul adunării 
generale modificarea anexei nr. 14 la Contractul de delegare încheiat între ADI Salubris 
si S.C Salubritate Craiova S.R.L., în sensul stabilirii unor tarife noi pentru utilajele 
achizitionate de operator în anul 2020. 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitati publice. 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3, lit. k din actul normativ sus 
menţionat, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu 
aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor si tarifelor, cu respectarea 
normelor metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autorităţile de 
reglementare competente. 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. 7 şi 8, din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori 
modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la 
solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. 
iar structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: să acopere 
costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puţin sumele 
investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare, 
să încurajeze investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia financiară a 
operatorului. 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 3 lit. j. din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, Adunarea Generală a Asociaţiei, cu privire 
la exercitarea mandatului acordat de asociaţi are ca atribuţie şi aprobarea preţurilor, 
tarifelor şi taxelor speciale, pentru membrii asociaţi, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 
 Aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor se va face de către ADI numai în 
condiţiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate administrativ teritorială 
implicată. 

Potrivit prevederilor art. 20, alin. 7 din anexa nr. 2 din H.G. nr. 855/2008 cu 



modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi 
Statutul-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu 
poate participa la şedinţa unei Adunări Generale a Asociaţiei la care a fost convocat, 
acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii              
administrativ-teritoriale asociate. 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu 
prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 

S-a achiziţionat instalaţia  mobilă de curăţat ecologic tip trailer MECLEAN HDT 
500/15 DUO XL cu sistem dual apă-abur sub presiune ce va fi utilizată pentru 
activitatea de curăţat/spălat paviment, pete de ulei, răşini, straturi adezive, gumă de 
mestecat, îndepărtat graffiti, curăţat marcaje sau semne rutiere, panouri publicitare, etc; 
      S-au achizitionat 2 tractoare New Holland de 75 CP care vor fi utilizate la 

activitatea de salubrizare căi publice şi la deszăpezire ; 
      S-a achiziţionat 1 buldoexcavator Caterpillar  care va fi utilizat de asemenea la 
activitatea de salubrizare căi publice şi la deszăpezire şi autocompactoare Ford Trucks 
pentru activitatea de salubrizare stradala. 
  
      În conformitate cu prevederile art. 2 din ordinul nr. 109/2007 A.N.R.S.C., tarifele 
trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităţilor 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cât şi protejarea intereselor 
utilizatorilor. 
     La stabilirea tarifelor s-au avut în vedere prevederile art. 4, lit. b din ordinul 
A.N.R.S.C. nr. 109/2007 care precizează faptul că stabilirea tarifelor constă în 
operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, conform normelor 
metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru operatorii 
nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii 
pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Tarifele privind activităţile serviciului de salubrizare stradală pentru care se 
solicită aprobarea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, potrivit 
celor menţionate mai sus, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport. 

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum si prevederile art. 129 alin. 2, lit. d coroborat cu prevederile alin.7 
lit. n din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 

1. Aprobarea stabilirii tarifelor pentru activitaţile serviciului de salubrizare 
stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., potrivit 
anexei nr. 1 la prezentul raport. 
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
doamna Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul Primăriei 



Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ Salubris Dolj ”, ordinea de zi în Adunarea 
Generală: 

- Modificarea Anexei nr. 14 „ tarifele pentru activităţile delegate ”, parte integrantă 
a Contractului de delegare nr. 1/29.03.2013 cu privire la stabilirea tarifelor pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 
        -Aprobarea Actului Adiţional la contractul de delegare a gestiunii a localităţilor 
membre Asociaţiei Salubris Dolj nr. 1/29.03.2013, cu privire la modificarea Anexei nr. 
14. 
     3. Mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în cazul în care 
reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa 
Adunării Generale a Asociaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
    Director Executiv,      Director Executiv Adj., 
      Delia CIUCĂ            Alin GLĂVAN 



   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 
 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.181043/10.12.2020                       
          
 
  Referat de aprobare 
 
 privind  stabilirea tarifelor pentru activităţile serviciului de  salubrizare, propuse de 
operatorul regional S.C.Salubritate Craiova S.R.L.,  precum şi mandatarea  
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova , să voteze ordinea de zi  
în şedinţa  Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 
Dolj   
 În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate 
publică.  

Potrivit prevederilor  art. 8, alin. 3, lit. k din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în 
sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în 
legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor si tarifelor, cu respectarea 
normelor metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autorităţile de reglementare 
competente. 
    În conformitate cu prevederile art.26 alin. 7 şi 8, din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea ori 
modificarea tarifelor/taxelor se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la 
solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.,iar 
structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: să acopere costul 
efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puţin sumele investite şi 
cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze 
investiţiile de capital, să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 
     În cursul anului 2020, operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L a achiziționat mai multe 
utilaje pe care urmeaza sa le foloseasca in cadrul activitaților serviciului de salubrizare a 
localităților. Aceste utilaje sunt: Ford Trucks, Buldo Caterpillar, Tractor New Holland și 
Instalație mobilă Meclean hdt 500/15 duo xl fără tractare.
        Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și 
oportunitate supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea 
de zi cu privire la stabilirea tarifelor.  

Primar 
Lia Oguța Vasilescu 

 
 
                                                                Intocmit 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ 

 Alin GLĂVAN 



             ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.______2020 

CENTRALIZATOR TARIFE PE ACTIVITAȚI DE SALUBRIZARE CĂI PUBLICE 
 

TARIF NOU 

Nr. 
Crt 

ACTIVITATE - Instalație mobilă Meclean hdt 500/15 duo xl fără tractare - zi 

U.M. 

PRET UNITAR 
Fără 
TVA 

TVA 
19% TOTAL 

1  Spălat paviment alei și trotuare - apă rece, de înaltă presiune - Zi Lei/ 
mp 1,29 0,25 1,54 

2 Curățat paviment - apă caldă, de înaltă presiune - Zi Lei/ 
mp 1,36 0,26 1,62 

3 Curățat paviment - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic - Zi Lei/ 
mp 1,43 0,27 1,70 

4 Înlăturare graffiti  - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic -  Zi Lei/ 
mp 34,25 6,51 40,76 

5 Curățat marcaje,pete de ulei,rășini, gumă mestecat,straturi adezive,panouri publicitare,etc  - abur, de înaltă 
presiune prin șoc termo-mecanic - Zi 

Lei/ 
mp 5,71 1,08 6,79 

       

Nr. 
Crt 

ACTIVITATE - Instalație mobilă Meclean hdt 500/15 duo xl fără tractare - noapte 

U.M. 

PRET UNITAR 
Fără 
TVA 

TVA 
19% TOTAL 

1  Spălat paviment alei și trotuare - apă rece, de înaltă presiune - Noapte Lei/mp 1,38 0,26 1,64 
2 Curățat paviment - apă caldă, de înaltă presiune - Noapte Lei/mp 1,45 0,28 1,73 
3 Curățat paviment - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic - Noapte Lei/mp 1,52 0,29 1,81 
4 Înlăturare graffiti  - abur, de înaltă presiune prin șoc termo-mecanic -Noapte Lei/mp 36,37 6,91 43,28 

5 Curățat marcaje,pete de ulei,rășini, gumă mestecat,straturi adezive,panouri publicitare,etc  - abur, de înaltă 
presiune prin șoc termo-mecanic - Noapte 

Lei/mp 6,06 1,15 7,21 
 

  TARIF NOU       

Nr.        
Crt

. 

PROGRAM DE LUCRU "ZI 06.00-22.00" 

UM 

Tarif 
NOU 
fără 

tva 

TVA 19% TOTA
L 

1 BULDO CATERPILLAR lei/oră 188,94 35,90 224,84 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi  lei/oră 117,64 22,35 139,99 

3 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu TRACTOR NEW 
HOLLAND cu Remorcă Bicchi și 2 deservenți lei/oră 179,90 34,18 214,08 

4 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu autocompactoare 
FORD TRUCKS  si 2 deservenți  lei/oră 247,76 47,07 294,83 

        

Nr.        
Crt

. 

PROGRAM DE LUCRU "NOAPTE 22.00-06.00" 

UM 

Tarif 
NOU 
fără 

tva 

TVA 19% TOTA
L 

1 BULDO CATERPILLAR lei/oră 197,35 37,50 234,85 



2 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu TRACTOR NEW 
HOLLAND cu Remorcă Bicchi și 2 deservenți lei/oră 201,55 38,29 239,84 

3 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu autocompactoare   
FORD TRUCKS  si 2 deservenți lei/oră 269,41 51,19 320,60 

 

 

 TARIF NOU     

Nr.        
Crt. 

PROGRAM DE AȘTEPTARE "ZI 06.00-22.00" 
UM Tarif NOU 

fără tva 
TVA 
19% 

TOTA
L 

1 BULDO CATERPILLAR -așteptare lei/oră 40,64 7,72 48,36 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi -așteptare lei/oră 38,92 7,39 46,31 

3 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu  TRACTOR  NEW 
HOLLAND cu Remorcă Bicchi și 2 deservenți - așteptare lei/oră 101,00 19,19 120,19 

4 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu autocompactoare   
FORD TRUCKS  si 2 deservenți - așteptare lei/oră 113,28 21,52 134,80 

      

Nr.        
Crt. 

PROGRAM DE AȘTEPTARE "NOAPTE 22.00-06.00" 
UM Tarif NOU 

fără tva 
TVA 
19% 

TOTA
L 

1 BULDO CATERPILLAR - așteptare lei/oră 49,04 9,32 58,36 

2 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu  TRACTOR  NEW 
HOLLAND cu Remorcă Bicchi și 2 deservenți - așteptare lei/oră 122,65 23,30 145,95 

3 
Colectare,transport fără depozitare in rampa ecologica  deseuri stradale cu autocompactoare   
FORD TRUCKS  si 2 deservenți - așteptare lei/oră 134,93 25,64 160,57 

 

 

 

CENTRALIZATOR TARIFE PE ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE CĂI PUBLICE 

  TARIFE NOI      

Nr.        
Crt. PROGRAM DE LUCRU "ZI 06.00-22.00" UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR- încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 188,94 224,84 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță - împrăștiat material antiderapant lei/oră 157,66 187,61 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 117,64 139,99 

         

Nr.        
Crt. PROGRAM DE LUCRU "ZI 06.00-22.00"-fără amortisment UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR- încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 138,93 165,33 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță - împrăștiat material antiderapant lei/oră 134,86 160,48 



 

 

 

 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 89,41 106,40 

         

Nr.        
Crt. PROGRAM DE AȘTEPTARE ""ZI 06.00-22.00"" UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR- încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 38,17 45,43 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță - împrăștiat material antiderapant lei/oră 38,17 45,43 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 38,17 45,43 

         

  TARIFE NOI      

Nr.        
Crt. PROGRAM DE LUCRU "NOAPTE 22.00-06.00" UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR- încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 197,35 234,84 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță - împrăștiat material antiderapant lei/oră 166,06 197,61 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 126,05 150,00 

         

Nr.        
Crt. PROGRAM DE LUCRU "NOAPTE 22.00-06.00"-fără amortisment UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR- încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 147,34 175,33 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță - împrăștiat material antiderapant lei/oră 143,26 170,48 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 97,82 116,40 

         

Nr.        
Crt. PROGRAM DE AȘTEPTARE "NOAPTE 22.00-06.00" UM 

Tarif 
NOU 

fără tva 

 
Tarif 
NOU 
cu TVA 

1 BULDO CATERPILLAR - încărcat zăpadă/material antiderapant în auto , degajat zăpadă. lei/oră 46,58 55,43 

2 TRACTOR NEW HOLLAND cu  Sărăriță  - împrăștiat material antiderapant lei/oră 46,58 55,43 

3 TRACTOR NEW HOLLAND cu Remorcă Bicchi  - transport zăpadă/materiale antiderapante lei/oră 46,58 55,43 
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