ROMÂNIA
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PRIMĂRIA
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Nr: 3840/21.03.2019

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind instituirea unor taxe pentru persoanele fizice şi juridice
din Municipiul Orăştie care închiriează utilajel din dotarea Serviciului Public de
Gospodărire Municipală

În baza Adresei nr.3827/21.03.2019, conducerea Serviciului Public de
Gospodărire Municipală ne supune atenŃiei posibilitatea de a putea închiria o serie de
utilaje din dotarea serviciului, numai pe teritoriul Municipiului Orăştie. Acestă
iniŃiativă vine în urma unor solicitări pe care S.P.G.M. le-a avut din partea cetăŃenilor,
de a presta o serie de servicii din sfera gospodăririi pentru diferite nevoi ale
cetăŃenilor. Astfel ne sunt propuse în vederea aprobării următoarele tarife care urmează
să fie aplicate:
-

Maşina de măturat: 2 lei/mp (200 lei pentru comenzile privind suprafeŃe mai
mici de 100 mp)
Nacela: 100 lei / oră
Tractor + remorcă: 50 lei / transport (maxim 60 minute)
Containere resturi din demolări: 200 lei / 24 de ore
Personal care deserveşte utilajele: 20 lei / angajat / oră

• preŃul de închiriere a utilajelor presupune inclusiv alocarea şoferului / transportul
containereului
Închirierea utilajelor şi alocarea angajaŃilor se va face fără a afecta treburile de
gospodărire zilnice ale serviciului, pe baza unui program stabilit de conducerea
S.P.G.M., cu cel puŃin cu 24 de ore înaintea prestării serviciului şi după ce a fost
comunicat în scris Primarului Municipiului Orăştie.
Persoanele care doresc închirierea utilajelor aflate în dotarea S.P.G.M. şi
alocarea personalului aferent, trebuie să ia legătura cu Directorul serviciului pentru a

completa Formularul de comandă a activităŃii, care este Anexă la prezentul proiect de
hotărâre, de unde rezultă suma de bani care trebuie plătită pentru închirierea solicitată.
Programarea activităŃii se va face numai în momentul în care persoana fizică/juridică
poate dovedi că a efectuat plata pentru serviciul care urmează să fie prestat.
Consider că prezentul proiect de hotărâre este oportun şi legal întocmit şi
propun dezbaterea şi adoptarea lui în forma prezentată.

IniŃiator
VICEPRIMAR,
prof. Alin-Adam łAMBĂ

ANEXA 1
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE MUNICIPALĂ – ORĂŞTIE
Comandă NR: ............... din .........................................

Formular de comandă a activităŃii
Solicitant: tel. __________________________________
Subsemnatul/a ................................................................., domiciliat în ..........................
.................................................................., vă solicit prin prezenta închirierea ...........................
....................................., împreună cu ................................. angajaŃi / nu este cazul.
Doresc să efectuez lucrări de ...........................................................................................
.............................................................................. la adresa ........................................................
Aş dori să efectuez lucrările în data de .........................................., la ora .....................
Estimez că timpul în care voi avea nevoie de utilaj/utilaj şi personal este .................................
Executant: tel. ___________________________
Subsemnatul/a ...................................................., reprezentant al Serviciului Public de
Gospodărire Municipală, am luat la cunoştinŃă de comanda nr............... din ..............................
şi voi programa lucrarea în limita timpului disponibil. Voi anunŃa telefonic solicitantul pentru
a-i comunica ora la care urmează să prestăm serviciul solicitat. În baza HCL nr.
.....................,solicitantul trebuie să plătească la caseria Primăriei Municipiului Orăştie suma
de ............................. lei.

Încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru ambele părŃi.

SOLICITANT

EXECUTANT

nume:

nume:

semnătura:

semnătura:

Data: ______________________

