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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

H o T Ă R Â R E A NR. 3 f 1 3 I. I o. )} (!} 
privind adoptarea şi aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de 

Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL către populaţie şi agenţii economici 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştef'aneştii de Jos; 
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 
Nota de fundamentare nr. 3176/14.10.2019 a Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL 
înregistrată la instituţia noastră cu nr. 20695/25.10.2019; 
Avizul comisiilor de specialitate; 

precum şi în conformitate cu prevederile: 
HCL nr. 6/26.01.2017 prin care a fost înfiinţată Societatea Gospodărie Şteîaneşti SRL, 
societate de interes public local având ca asociat unic UAT Ştefăneştii de Jos; 
HCL nr. 33/ 17.04.2019 privind adoptarea şi aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de 
Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL către populaţie şi agenţii economici 
art. 14 alin. 1, art. 39 şi art. 40 din OG nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; 
art. 1, alin. ( 4) lit. 1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 227/2015 , modificată şi completată, privind Codul fiscal; 
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. "d" din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 (1 ) Se aprobă tarifele pentru serviciile şi lucrările prestate respectiv executate de către 
Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL ("Societatea"), către populaţie şi agenţii economici, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

(2) Tarifele, astfel aprobate, vor fi încasate direct de către Societate. 
(3 ) Tarifele, astfel fundamentate şi aprobate, completează prevederile 

HCL nr. 33/1 7.04.2019 privind adoptarea şi aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de 
Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL către populaţie şi agenţii economici. 
Art. 2 Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Societatea Gospodărie 
Ştefăneşti SRL prin reprezentantul legal. 
Art. 3 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea prevederilor prezentei 
hotărâri . 

Art. 4. Secretarul General al Comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

,EDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Cofut " . 

Consilieri prezenti: 12 la şedinţa ordinară din 31.10.2019 
Cu un număr de _jJ: voturi "pentru" din /l consilieri in funcţie 
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GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneşt i i de Jos, 

Şoseaua ŞTEFĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 
Judeţ llfov,număr de înmatriculare J23/2199/2017 
CUI RO 37563771 

Primăria comunei Ştefăne ştii de Jos 

Nr.-40'-.~.5. ...... .. .. .. 
NR.3frt/ 11/lf. /0.2019 

Zi J.5. Luna ./O ...... A ..... - .~ • . NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Privind solicitarea aprobării de către Asociatului unic 

Comuna Ştefăneştii de Jos prin Consiliul Local Ştefăneştii de Jos 

a tarifelor aferente prestărilor de servicii necesar a fi realizate în perioadele ce vor urma 
(spre exemplu: întreţinere de vară) 

I. Aspecte ge.nerale/competenţa 

Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL ("Societatea''.) deţine calitatea de operator 
economic având ca unic asociat Comuna Ştefăneştii de Jos. 

în conformitate cu prevederile art. 10.4 din Actul constitutiv al Societăţii, Administratorul 
Societăţii are ca şi atribuţii stabilirea tacticii de marketing şi comercializare, contribuind 
în acest sens la fundamentarea tarifelor unitare practicate pe piaţă, cu aprobarea 
prealabilă a Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos. 

li. Introducere 

Pentru asigurarea funcţionalităţii şi extinderii operaţionale şi de piaţă (marketing) a 
operatorului economic, având în vedere posibilitatea prestării de către acesta şi a altor 
lucrări şi servicii conform obiectului de activitate, a Bugetului de investiţii, a Planului de 
reorganizare precum şi a Planului de Management, aprobate prin HCL, am fundamentat 
valoarea tarifelor ce urmează a fi prestate de către Gospodărie Ştefăneşti SRL în 
aceste con diţii. · 

De asemenea, având în vedere perioada din momentul în care se vor aproba tarifele 
astfel fu ndamentate şi închiderea exerciţiului financiar curent precum şi valoarea 
bugetată şi aprobată prin intermediul HCL 35/17.04.2019 referitoare la venituri şi 
cheltuieli totale, considerăm că nu mai este necesară suplimentarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL în afara sumelor deja 
aprobate ş i repartizate. 
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III. Fundamentare 

În vederea asigurării unei uniformităţi în fundamentare, am utilizat următoarele premize: 

1. Toate tarifele fundamentate şi aprobate anterior prin intermediul 
HCL nr. 41/28.07.17, HCL nr. 56/27.07.2018 si HCL nr. 33/17.04.2019, se 

' 
completează cu tarifele fundamentate în prezenta notă; 

2. Toate tarifele fundamentate contin în componenta lor si cota de cheltuială 
ind irectă, cotă care a fost calculată pe baza datelo~ preliminare la 31.12.2018 şi 
ca re este în cuantum de 19%; cota cheltuielilor rndirecte este analizată odată pe 
an , în baza valorii cheltuielilor realizate si auditate la finele exercitiului financiar; 

' ' 
această cotă va permite Societăţii recuperarea anumitor categorii de costuri 
(indirecte) dar şi sursă de finanţare proprie în efortul investiţional; 

3. Pentru consecvenţa şi uniformitatea fundamentării, acolo unde se impunea, 
tarifele au fost rotunjite la cea mai apropiată valoare întreagă. 

IV. Propuneri 

Supunem a probării prealabile a Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, tarifele 
fundamentate în Anexă la prezenta. 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Director General 
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1 
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3 
4 
A 
B. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Anexă la Nota de fundamentare nr-.-f'J "::J/ I Ji.10.2019 

~ 

Specificaţie UM Total LEI 

Cheltuieli materiale, din care: Lei/h 
Pensulă Lei/h 
Alte cheltuieli materiale (voosea ulei diluant etc.) Lei/h 
Alte cheltuieli ( echioament orotectie) Lei/h 
Cheltuieli cu munca vie din care Lei/h 
Salarii* Lei/ h 
CAM 2 25% Lei/h 
Alte cheltuieli cu munca vie Lei/h 
Taxe licente Lei/h 
Alte cheltuieli Lei/h 
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3+4 Lei/h 
Cheltuieli indirecte 19% Lei /h 
Cheltuieli totale A+B Lei / h 
Profit 10% Lei/h 
Tarif exclusiv TVA/ oră** Lei/h 
Tarif inclusiv TVA/ oră Lei/h 
Norma de lucru ( 1 om) ore/om/mo 
Tarif exclusiv TVA** lei/ mo 
Tarif inclusiv TVA lei/ mp 
* 1 vopsitor tinichigiu 
**tarif perceput 31,09 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 35, 75 lei/mp la norma de lucru 
*** funcţie de tipul lucrării, tariful va fi per oră sau per mp 

1.08 
0.04 
0.96 
0.08 

22.67 
22.08 
o.so 
0.10 

-
-

23.75 
4.51 

28.27 
2.83 

31.09 
37.00 

1.150 
35.75 
42.55 

(per mp va fi aplicat atunci când există o temă, proiect etc. complex, fundamentat în prealabil; 
restul serviciilor mai puţin complexe vor fi prestate şi facturate per oră) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 



Anexă la Nota de fundamentare nr. 's / ±b / f t..7 ,10,2019 

Calcul tarif vopsit si toaletat pomi şi gard cu înălţimea de maxim 2.20 m* * 
Nr. Specificaţie UM Total LEI 
crt. 
1 Cheltuieli materiale, din care: Lei 1.08 

Pensulă/ Bidinea Lei/h 0.04 
Alte cheltuieli materiale (voosea ulei diluant etc.) Lei /h 0.96 
Alte cheltuieli ( echioa ment orotectie) Lei /h 0.08 

2 Cheltuieli cu munca vie din care Lei /h 20.47 
Salarii* Lei /h 19.92 
CAM 2 25% Lei/h 0.45 
Alte cheltuieli cu munca vie Lei /h 0.10 

3 Alte cheltuieli Lei /h -
A. Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 Lei/h 21.55 
B. Cheltuieli indirecte 19% Lei/h 4.09 
I Cheltuieli totale A+B Lei/h 25.64 
II Profit 10% Lei/h 2.56 
III Tarif exclusiv TVA/ oră** Lei/h 28.21 
IV Tarif inclusiv TVA/ oră Lei /h 33.57 
V Norma de lucru /1 om) ore/om/ ml 0.020 
VI Tarif exclusiv TVA /ml** lei/ ml 0.56 
VII Tarif inclusiv TVA /ml lei/ ml 0.67 

*1 muncitor 

**tarif perceput 28,21 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 0,56 lei/ml la norma de lucru 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 
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VII 

Anexă la Nota de fundamentare nr. 'S, l 1{, / J..:1.10.2019 

Calcul t arif zidărie 
Specificaţie UM Total LEI 

Cheltuieli cu munca vie din care Lei/h 
Salarii* Lei/ h 
CAM 2 25% Lei/h 
Alte cheltuieli cu munca vie Lei /h 
Taxe licente Lei/h 
Alte cheltuieli ( consumabile orotectie etc.) Lei/h 
Materiale consumabile (burahie bandă etc.) Lei/h 
Echioament de lucru si orotectia muncii Lei/h 
Alte cheltuieli materiale Lei/h 
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 Lei/h 
Cheltuieli indirecte 19% Lei//1 
Cheltuieli totale A+B Lei/h 
Profit 10% Lei/h 
Tarif exclusiv TVA/ oră** Lei/h 
Tarif inclusiv TVA/ oră Lei/h 
Norma de lucru (1 om) ore/orn/mo 
Tarif exclusiv TVA** lei/ mo 
Tarif inclusiv TVA lei/ mo 
* 1 muncitor zidărie 

**tarif perceput 30,28 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 32,40 lei/mp la norma de lucru 
*** funcţie de tipul lucrării, tariful va fi per oră sau per mp 
(per mp va fi aplicat atunci când există o temă, proiect etc. complex, fundamentat în prealabil; 
restul serviciilor mai puţin complexe vor fi prestate şi facturate per oră) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

22.67 
22.08 

o.so 
0.10 

-
0.46 

0.04 
0.34 
0.08 

23.13 
4.40 

27.53 
2. 75 

30.28 
36.04 

1.070 
32.40 
38.56 



Nr. 
crt. 
1 

2 

3 
A. 
B. 
C. 
I 
II 
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IV 
V 
VI 
VII 

Anexă la Nota de fundamentare nr. SI fb / / lf .10.2019 

Specificaţie UM Total LEI 

Cheltuieli materiale, din care: lei 1 ora/ funct 64.03 
Combustibil + lubrefianti*** lei 1 ora / funct 52.45 
Piese de schimb utilaie lei 1 ora / fund 2.48 
Amortizare lei 1 ora / fund 8.21 
Materii nrime si materiale consumabile lei 1 ora/ funct 0.87 
Alte cheltuieli materiale ( revizii ito )**** lei 1 ora/ funct 0.03 
Cheltuieli cu munca vie din care lei 1 ora/ funct 43.04 
Salarii conducător auto+deservent* lei 1 ora/ funct 42.00 
CAM 2.25% lei 1 ora / funct 0.95 
Alte cheltuieli cu munca vie lei 1 ora / funct 0.10 
Alte cheltuieli lei 1 ora/ funct -
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 lei 1 ora/ fu net 107.07 
Cheltuieli financiare lei 1 ora/ fund 0.60 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ funct 20.46 
Cheltuieli totale A+B+C lei 1 ora/ funct 128.13 
Profit 10% lei 1 ora/ funct 12.81 
Tarif exclusiv TVA* * lei 1 ora/ fu net 140.95 
Tarif inclusiv TVA /h lei 1 ora/ funct 167.72 
Norma de lucru (2 oameni) ore/om/lOOmo 0.800 
Tarif exclusiv TVA** lei/ 100mp 112.76 
Tarif inclusiv TVA lei/ 100mo 134.18 
*1 şofer/ mecanic+ 1 muncitor deservent (peisagist)/oră (inclusiv tichete masă) 
**tarif ora/ func exclusiv TVA = 140,70 lei respectiv 112,56 lei/ lOOmp la norma de lucru 
*** consum motorină 8,51/ oră; utilizare în sarcină 4h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimt 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost calcu lat pentru manoperă revizie (27 lei/ h - 2 h/ revizie) 
viteza max de deplasare ?km/h (Norma SSM31 în acord cu Legea 319/2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 
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VII 

Anexă la Nota ele fundamentare nr. '?:,( 'f-0 / fl. 10.2019 

--·--· --··· ----------, ----·-··· ·-·---··---- - - -- - --> -- - -- . -- --- --

Specificaţie UM Total L.EI 

Cheltuieli materiale din care: le i 1 ora/ funct 
Combustibil + lubrefianti*** lei 1 ora/ funct 
Piese de schimb utilaie lei 1 ora/ funct 
Amortizare lei 1 ora/ funct 
Materii prime si materiale consumabile lei 1 ora/ funct 
Alte cheltuieli materiale ( revizii)**** lei 1 ora / funct 
Cheltuieli cu munca vie din care lei 1 ora/ funct 
Salarii conducător auto+deservent* lei 1 ora / funct 
CAM 2.25% Ici 1 ora/ funct 
Alte cheltuieli cu munca vie lei 1 oraL funct 
Alte cheltuieli l~i 1 ora/ funct 
Cheltuieli de exuloatare 1+2+3 ie i 1 ora/ funct 
Cheltuieli financiare lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli totale A+B+C •ei 1 ora/ funct 
Profit 10% [e i 1 ora/ funct 
Tarif exclusiv TVA ** !ei l ora/ funct 
Tarif inclusiv TVA /h !ni 1 ora/ fu net 
Norma de lucru /2 oameni) ore/0111/lOOmp 
Tarif exclusiv TVA** le[L100mo 
Tarif inclusiv TVA Jt:':LlOOmo 
*1 şofer/ mecanic+ 1 muncitor deservent (peisagist)/oră ( inclusiv tichete masă) 
**tarif ora/func exclusiv TVA = 82,78 lei respectiv 124, 16 lei/ 100mp la norma de lucru 
*** consum motorină 61/ oră; utilizare în sarcină 2h/ zi cr. Normative/ norme etc. 
* ***estimt 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 h,' rcvi~ ie) 
viteza max de deplasare ?km/h (Norma SSM31 în acord cu Ltgea 319/2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL., 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

51.87 
37.20 

2.48 
12.14 

-
0.05 

10.76 
10.50 
0.24 
0.02 
-

62.63 
0.60 

12.01 
75.25 

7.53 
82.78 
98.50 

1.500 
124.16 
147.75 
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Anexă la Nota de fun,tamentare nr. ~ 1 'ţ(;, I B .10.2019 

Calcul tarif măturare mecanică cu p_erie 
Specificaţie Ul1 Total LEI 

Cheltuieli m ateriale din care: lei 1 ora/ funct 68.79 
Combustibil + lubrefianti*** lei 1 ora/ funct 52.45 

Piese de schimb utilaie**** lei 1 ora/ fu net 2.88 
Amortizare lei 1 ora/ funct 12.54 
Materii Drime si materiale consumabile**** 1€:i ~ ora/ funct 0.87 
Alte cheltu ieli materiale ( revizii)**** k,i i ora/ fu net o.os 
Cheltuieli cu munca vie din care le:i 1 ora I funct . 11.34 

Salarii~- - ,!Qi 1 oca/ funct -- 11.04 
CAM 2.25% IP.i 1 ora/ fu nct 0.25 
Alte cheltuieli cu munca vie lei l ora/ funct o.os 
Alte cheltuieli Î;: ! ora / fu net -
Chel tuiel i de exoloatare 1+2+3 i"~i 'i "ra / fu net 80,13 
Cheltuieli financiare le,-~ ora / funct 0.60 
Cheltuieli indirecte 19% lei l ora/ funct lS.34 
Cheltu,eli totale A+B+C Ici 1 0ra I fu net 96.07 
Profit 10% lei ; c~ra / fu net 9.61 
Tarif exclusiv TVA** lei 1 era/ fu net 105.67 
Tarif inclusiv TVA /h lei 1 ora / fu net 125.75 
Norma de lucru (1 om\ o:ţfom/lOOmn 0.150 
Tarif exclusiv TVA** le~( lOOmo 15.85 
Tarif inclusiv TVA 1€•/ 1110ma 18.86 
* 1 sofer+ O muncitori/ora (inclusiv tichete masă) 
**tarif ora/func exclusiv TVA = 105,67 lei respectiv l :',''5 lei/ lOOmp la nom,a de lucru 
*** estimat 2 revizii/an; consum motorină 8,51/ oră; 
utilizare în sarci nă 4h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimat 2 revizii/an împărţite în mod egal între pir cc ?i consumabile; 
4 perii/ an ,* 120 eur/ buc; lăţime de lucru 200 cm 
a fost c;,lculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 h/ ·0 

''"''") 

viteza max ele deplasare 7km/h (Norma SSM31 în ace,, r:•• Legea 319./2006) 

GOSPOPĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZ/l.RIAN, Administrator - Director General 
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Anexă la Nota de fu nd;;rnentare nr. 9;,/ :J-b / J!i.10.2019 

Calcul t ;;rif spălat mecanic cu perie plus manual 
Specific i'i ţie UM Total LEI 

Cheltuieli materia le din care: lei 1 ora/ funct 68.79 
Combustiţ>i l + lubrefianti*** lei 1 ora/ funct 52.45 
Piese de schimb utilaie**** lei 1 ora/ funct 2.88 
Amortiz.;1:e lei 1 ora/ f unct 12.54 
Materii prime si materiale consumabile**** lei 1 ora/ funct 0.87 
Alte cheltuieli materiale (reviz ii)**** lei ~ ·:,ra/ r unct o.os 
Cheltu1eii cu munca vie, din care lei _1 ora / fu net 21.57 
Salarii cpnrlus;ăto r auto* leJ_ L_oril/ funct 11.04 
CAM 2.25% !e,l_ l ora/ funct 0.25 
Alte cheltuieli cu munca vie lei 1 ora/ funct o.os 
Salarii muncitor necalificat* jlei }!"?1 funct 9.96 
CAM 2.25)1J lgi _, .;- : 2_/J!.lnCt 0.22 
Alte chelru ie ii cu munca vie _lsi L 0.QlJunct o.os 
Alte cheltuieli Ici 1_ -:r2 I fun ct -
Cheltuieli de exploatare 1+2+3 !,:i ţ_ -:-~-;; I fu net 90.36 
Cheltu ieli financiare lei_; :;_,_:.! funct 0.60 
Cheltuieli indirecte 19% Ici 1 rc·a/ funct 17.28 
Cheltuieli totale A+B+C !ei ' "'3.i. f unct 108.25 
Profit 10% l<~l ; c,~a/ funct 10.82 
Tarif excl usiv TVA** ~e.!i ~- ~~~-~ / fu net 119.07 
Tarif im;_i_m:iv TVA /h !.· 1 "':,' funct 141.69 -
Norma ele _ll !QJ:!_(2 oameni) c,~'::-- ;:~:_,:~Qp mo 0.140 
Tarif exdc1siv TVAn ! - -~~j:~ 16.67 
Tarif inciu.,,iv TVA j~ o - ~- I~ 19.84 

.:. masa) * 1 şofer/ mecanic + l muncitor deservent/oră ( inclus11• 
**tarif or2./f:;r,c exdc1siv TVA = 119,07 lei respectiv F, c 

*** estimat 2 revizii /an; consum motorină 8, 51/ oră; 
utilizare în sarci1;ă ·1 h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****esti1 ·,t 2 revizi i/an împărţite în mod egal între pic 

; ~~·11,p la norma de lucru 

4 perii/ an "120 eur/ buc; lăţime de lucru 200 cm 
a fost cal:!Ji~t pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 1./ 
viteza nwx de deplas;ire ?km/h (Norma SSM31 în aer·. 

GOSPO r,fi.r..I E Ş:TEFĂNEŞH SRL, 

Artur NAZ/\RIAN, J\dministrator - Director General 

-, - .-,,.-u-n~bile; 

-s··c; 319/2006) 
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crt. 
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Anexă la Nota de fundamentare nr . .;;l i'b _/ i L-j .10.2019 

Calcul tarif tinichi_g_1~E_!_~-vopsitorie* * * --- - ...----·-
Specificaţie UM Total LEI 

Cheltuieli mate.rrale, din care: Lei/h 
Pensulă Lei/h -
Alte cheltuieli materiale (vo12sea, ulei, diluant etc.\ Lei/h 
Alte cheltuieii . ( echioament orotectie) Lei/h 
Cheltuieli cu munca vie din care Lei/h 
Salarii * Lei/ h 
CAM 2 25% Lei /h 
Alte cheltuieli cu munca vie Lei/h 
Taxe licente Lei/h 
Alte cheltuieli Lei/h 
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3+4 Lei/h 
Cheltuieli indirecte 19% Lei/h 
Cheltuieli totale A+B Lei/h 
Profit 10% Lei/h 
Tarif exclusiv TVA/ oră** Lei/h 
Tarif inclusiv TVA/ oră Lei/h 
Norma de lucru r1 om\ ore/om/mo 
Tarif exclusiv TVA** lei/ mo 
Tarif inclusiv TVA lei/ mo 
* 1 vopsitor tinichigiu 
**tarif perceput 31,09 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 35,75 lei/mp la norma de lucru 
*** funcţie de tipul lucrării, tariful va fi per oră sau per mp 

1.08 
0.04 
0.96 
0.08 

22.67 
22 .08 
o.so 
0.10 

-
-

23.75 
4.51 

28.27 
2.83 

31.09 
37.00 

1.150 
35.75 
42.55 

(per mp va fi aplicat atunci când există o temă, proiect etc. complex, fundamentat în prealabil; 
restul serviciilor mai puţin complexe vor fi prestate şi facturate per oră) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 



Anexă la Nota de f1,mdamentare nr . .:Sl 1G _/ n.10.2019 

Calcul tarif VOJ)Sit şi toaletat pomi şi gard cu înălţimea de maxim 2.20 m** 
Nr. !Specificaţie IUM I Total LEI 
_trt. 
1 !Cheltuieli materiale, din care: !Lei I 1.08 

Pensu!ă/ Bidinea . ~ •-------- Lei h __ $....Q:.Qi 
___ 61,ţe ch~Ltuieli ~~riale (vopsea,~ diluant etc.) __ 1~---- """' 0.96 I 

Alte cheltuieli echipament protectie) Lei h _ 0.08 
2 Ctieltuielf cu niunca vie, ·din care __ __ _ _____ Leifh 20.47 

Salarii* IL~ifh I 19.92 

-~~ ch_eltuieli cu mun.ca vie··----- ~ei h 0.10 
I- . CAM 2,25%_- - ---.---~ 'Leit I 0.45 I 
3ÎAite cheltuieli Leifh 
A. !Cheltuieli de ex loatare 1+2+3 Lei h I 21.55 
B. ICheltuieliindire·cte 19% LeiTh I 4.09 
I I Cheltuieli totale A+B ILei/h I 25.64 
II !Profit 10% ILei/h l 2.56 

ÎII Tarif exclusiv TVA/ oră** --·-----· ILeiLJL_ I 28.21 --I 
IV Tarif inclusiv TV..Af oră Lei/h _ 33.57 
V INorrriadelucru(iom) -----~-LQceJomf_ml I 0.020 
VI !Tarif exclusilÎ TVA /ml** !lei/ ml J__ 0.56 
VII !Tarif inclusiv TVA /mi !lei/ ml I 0.67 

*1 muncitor 
**tarif perceput 28,21 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 0,56 lei/ml la norma de lucru 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 



Anexă la Nota de fundamentare nr. <sl--\&_;l~.10.2019 

Calcul tarif zidărie 
Nr. Specificaţie UM Total LEI 
crt. 
1 Cheltuieli cu munca vie din care Leiih 22.67 

Salarii* Leiih 22.08 
CAM 2 25% . . . ----- Lei/h O.SO 

Alte cheltuieli CIJ. munca vie . -~-· -~-- Lei/h ---· ---~ ~_QJ_o_, 
2. Taxe lice.nte . LeJLJ!_ . -
3 Alte cheltu.ieli (co~sun,abile, erot~ctie etQ_ _____ ~ -- 0._46 

Materiale consumabile (bur9h1e, banda etc.}., _____ , __ ~--- 0.04 
~ ipament de lucru si protectia mu~cii . . Leijt'i ~ 0.34 
Alte cheltuieli materiale Lei/h 0.08 

A. Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 . Lei/h a13 
B. Cheltuieli ind'irecte 19.0/~ Lei /h 4.40 . -

I Cheltuieli totale A+B --- --- ,----·-- . . l.ei/h 27.53 
ÎI Profit 10% - - - Lei/h . 2.75 -

m Ta~lusiv TV.Af oră** --~~----YlL!L----'--.· - 30.28 
IV Tarif inclusiv TV A/ oră _ Lei/ h 36.04 
V Norm.a de lucru (1.Q1!1l. ____ · ________ · ____ .QlfilQ.IJJL.m.L 1.070 

VI Tarif exclusiv TVA** lei/ mo 32.40 
VII Tarif inclusiv TVA lei/ mo 38.56 

*l muncitor zidărie 
**tarif perceput 30,28 lei/ oră exclusiv TVA respectiv 32,40 lei/mp la norma de lucru 
*** funcţie de tipul lucrării, tariful va fi per oră sau per mp 
(per mp va fi aplicat atunci când există o temă, proiect etc. complex, fundamentat în prealabil; 
restul serviciilor mai puţin complexe vor fi prestate şi facturate per oră) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTl SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 
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Anexă la Nota de fundamentare nr. ~ \ '-f(;, / J..'.1_.10.2019 

Calcul tarif udat pla!!_taţii şi suprafete verzi cu furtunul de la cisternă 
Specificaţie UM Total LEI 

Cheltuieli materiale, _din care: lei l_ora/ funct 64.03 
Corn~!&+ lubref~.D!C:. lei 1 ora( funct 52.45 
Piese de schimb ~tilaje - lei 1 ora/ funct ·-- 2.48 
Amortizare lei 1 ora/ funct ?-11-
Materii orime si materiale consumabile lei 1 ora/ funct 0.87 
Alte cheltuieli m·ateriale (revizii, itQ)*** * lei 1 ora·L funct 0.03 
Cheltu.ieli cu munca vie din care lei 1 orai fl!llS:t 43.04 
Salarii co·i,ducător auto+deservent* lei 1 ora/ funct 42.00 
CAM 2.25% . lei i ora/ funct 0.95 
Alte cheltuieli cu munca vie lei i ora/ funct 0.10 
Alte cheltuiei'i lei 1 ora/ funct -
Cheltuieli cie exoloatare 1+2+3 lei 1 ora/ funct 107.07 
Cheltuieli financiare lei 1 oraL funct . 0.60 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ funct 20.46 
Cheltuieli totale A+B+C iei 1 ora/ funct 128.13 
Profit .10% lei 1 ora / furict 12.81 
Tarif exclusiv TVA** lei 1 orai funct 140.95 
Tarif inclusiv TVA /h lei 1 ora/ funct 167.72 
Norma de lucru (2 oameni) oreLom!I°OOmo 0.800 
Tarif exclusiv TVA** lei/ lOOmn 112.76 
Tarif inclusiv TVA lei/ 100nm 134.18 
*1 şofer/ mecanic+ 1 muncitor deservent (peisagist)/oră (inclusiv tichete masă) 
**tarif ora/func exclusiv TVA= 140,70 lei respectiv 112,Ş6 lei/ lOOmp la norma de lucru 
*** consum motorină 8,51/ oră; utilizare în sarcină 4h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimt 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 2 h/ revizie) 
viteza max de deplasare 7km/h (Norma SSM31 în acord cu Legea 319/2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 
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()"'"((' '(.,,; 
Anexă la Nota de fundamentare nr . . ~L---ţ--lC· _/ _f_j_.10.2019 

Calcul tarif cosit iarbă/ IJ!11"u~11i 111e~c~nizc1~ (tracto_d cu brat mobil --~------ . 
l/M Total LEI - ... ________ 
lei 1 ora/ tunet ·--Cheltuieli materiale, din care: 

c:omtiustibil + iubrefianti*** lei 1 orai funct . -,.---·· ~ ... ... , 

Piese_ ~e sch_imb ut[!gjL_ ___ lei 1 oraL fuQfL_ 
Amortizare . l_ei 1 ora( funct 
Materi_i prime si _maţeriale _consumabil~ lei 1 ora/ funct 
Alte cheltuieli materi_ale (revizii)**** lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli cu munca vie din care lei 1 ora/ tunet 
salarii conducător auto+deservent* lei 1 ora/ funct 
CAM 2.25% lei i ora/ funct 
Alte cheltuieli cu munca vie iei 1 ora/ funcr--
Alte cheltuieli ·1eiÎorai funct 
Cheltuieli cie exoloatare 1+2+3 · ·foi 1 ora/ fu net 
Cheltuieli financiare [ei 1 ora/ funct 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ furict 
Ch.eltuieii totale A+B+C lei 1 ora/ tunet 
Profit 10''/o lei 1 ora/ funct 
Tarif exclusiv TVA ** lei 1 oraL funct 
TarJf iîaju7iv" TVA.f h . --- .!.g!_l ora{funct 
Norma de lucnL.(2 oamer_i) ore/om/lOOmo 
Tarif exclusiv TVA** lei/ lOOino · 
Tarif inciusiv TVA lei/ lOOmo -
*1 şofer/ mecanic+ 1 munciTor deservent (peisagist)/oră (fndusiv tichete masă) 
**tarif ora/func exclusiv TVA= 82,78 lei respectiv 124,16 lei/ lOOmp la norma de lucru 
*** consum motorină 61/ oră; utilizare în sarcină 2h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimt 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 h/ revizie) 
viteza max de deplasare 7km/h (Norma SSM31 în acord cu Legea 319/2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

51.87 
37.20 

2.48 
12.14 

-
o.os 

10.76 
10.50 
6.24 
0.02 
. 

62.63 
0.60 

12.01 
75.25 

7.53 
82.78 
98.50 . 
··-1.500 

124.16 
147.75 
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Anexă la Nota de fundamentare nr. '.) I ··¼ / ___!it,10.2019 

Calcul tarif măturare mecanică cu p_erie 
Specificaţie ·-UM Total LEI 

Cheltuieli materiale din care: lei 1 ora/ funct 68.79 
Combustibil + Îl,!brefianti*** lei 1 ora.Lfunct -- 52.45 
Piese de schimb utilaie**** lei 1 ora/ funct 2.88 ~ -
Amortizare lei 1 ora/ funct 12.54 
Materif or.ii-ne si materiale consumabile**** 0.87 
Alte cheltuieli materiale (revizii)***~ 

lei ~ci,~~t •,---
lei 1 ora/ funct o.os 

Cheltuieli cu munca Vie din care lei 1 ora I funct 11.34 
Salarii * iei 1 ora/ funct 11.04 -CAM 2.25% lei i ora/ funct 0.25 
Alte cheltuieli cu munca vie ,~a/funct o.os 
Alte cheltuieli lei i ora.L funct -
Cheltuieli de ·exoloatare 1+2+3 ·-

·- lei 1 oraL funct 80.13 
Cheltuieli financiare Îei1 ora/ funct 0.60 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ funct 15.34 
Cheltuieli totale A+B+C lei 1 ora/ funct 96.07 
Profit 10% lei 1 ora/ funct 9.61 
Tarif exclusiv TVA** lei 1 orai tunet 105.67 
Tarif inclusiv TVA /h leî 1 ora/ funct 125,75 
Norma de lucru /1 om) ore/om/ lOOmo o.iso 
Tarif exclusiv TVA** lei/ lOOmo 15.85 
Tarif inclusiv TVA _________ !eiL 1ooniIL__ 18.86 

1 sofe,·+ O muncitori/ora (inclusiv tichete masă ) 

**tarif ora/ func exclusiv TVA = 105,67 lei respectiv 15,85 lei/ lOOmp la norma de lucru 
*** estimat 2 revizii/ an; consum motorină 8, 51/ oră; 
utilizare în sa rcină 4h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimat 1 revizie/an împărţite în mod egal 'intre piese şi consumabile; 
4 perii/ an * 120 eur/ buc; lăţime de lucru 200 cm 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 h/ revizie) 
viteza max de deplasare ?km/h (Norma SSM31 în acord cu Legea 319/2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 



Nr. 
crt. 
1 

2 

-

3 
A, 
,!L_ 
C. 
I 
II 
III 

~ 
V 
VI 
VII 

=" 

Anexă la Nota de fundamentare nr. 1:>.î ':ţ~ / .~.10.2019 

Calcul tarif spălat mecanic cu perie plus n,anual - -- - -·-~· 
Specifica UM Total LEI 

Che~~iale,. d_in care: lei 1 ora{funet 
Combustibil + lubrefianti *** lei 1 ora{ fu net 
Piese de schimb utilaie**** 

.. 
lei· 1 ora/ funct 

Amortizare lei i ora/ fund: 
Materii [:!rime si materi_ale consurna9ile**** 

-
·-- - ~- orajfurict 

Alte cheltuieli materiale (revizii)**** ·-- lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli cu munca vie, din care lei 1 ora i tunet 
~ii conducător auto* - . . __ , . ,-,l§!._1$.a/ fu net .. ·-
CAM 2.25% lei 1 ora(f\!.Uf.L__ 
Alte cheltuieli cu munca vie -. lei 1 oraL funct 
Salarii muncitor necaiificat* lei 1 ora/ fu net 
CA.M 2.25°/o . lei 1 ora/ funct 
Alte cheltuieli cu munca vie lei 1 ora / funct 
Alte cheltuieli lei 1 ora/ tunet 
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli financiare - lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli indirecte 19% lei 1 ora/ funct 
Cheltuieli totale A+B+C lei 1 ora/ funci: 
Profit 10% 

. . 
lei 1 ora/ funct 

Tarif exclusiv TVA** lei i ora/ funct 
Tarif inclusiv TVA /h lei 1 ora/ funet 
Norma de lucru (2 oameni) ore/oni t iOOmo 
Tarif exclusiv TVA** ·- lei/ lOOmo 
Tarif inclusiv TVA îei'i 100mo . 
* l şofer/ mecanic+ 1 muncitor deservent/oră (inclusiv tichete masă ) 

**tarif ora/ func exclusiv TVA= 119,07 lei respectiv 16,67 lei/ lOOmp la norma de lucru 
***consum motori nă 8,51/ oră; utilizare în sarcină 4h/ zi cf. Normative/ norme etc. 
****estimat 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
4 perii/ an * 120 eur/ buc; lăţime de lucru 200 cm 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 4 h/ revizie) 
viteza max de deplasare 7km/h (Norma SSM31 în acord cu Legea 319/ 2006) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator · Director General 

68.79 
52.45 
2.88 

i'2.54 
0.87 
o.os 

21.57 
11.04 
0.25 
o.os 
9.96 
0.22 
o.os 
-

90.36 
0.60 

17.28 
108.25 

10.82 
119.07 
141.69 

o.i4o 
16.67 
19.84 
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Anexă la Nota de fundamentare nr. i \ 1(:. / ~.10.2019 

Calcul tarif wolla / buldoexcavator --·-·---··. -----.~-.. --~--·- · 
Specificaţie UM 

--
leil ora/ funct Cheltuieli materiale din care: 

Combustibil + lubrefianti*** 
Piese de·sc;himb Lltilaje.@_nveloQe, acumL!!~~r)****- _ 
Amortizare ---·-Asiaurare service neorevăzute etc. 
Alte cheltuieli materiale (,:eviZii, echi12am 12rQ.~e)**** 
Cheltuieli cu munca vie, din care 
Salarii conducător auto* 
CAM 2 25% 
Al1e cheltuieli cu munca vie 
Alte ctieituieli 
Cheltuieli de exeloatare 1+2+3 
Cheltuieli financiare · 
Cheltuieli indi~ecte 19% 
Cheltuieli totale A+B+C 
·Profit 10% .. 

Tarif exclusiv lVA** 
Tarif inclusiv TVA /h 
*1 şofer/ oră (inclusiv tichete masă) 
**tarif perceput 131,00 lei/ h exclusiv TVA 

""· . 

·.-

,-. . 
lei 1 ora/ funct 
lei i ora / funct ........ . 
lei 1 9ra/ funct 
lei i ora / funct· 
lei 1 oralfunct 
lej'l qrat fu.net 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/funct 

J!i_,1 ora/ funct 
lei 1 ora/ fund 
lei 1 orai funct 
lei i ora/ fu net 
lei i ora / funci: 
lei i ora/ funct 
lei 1 ora'tfunct 

***consum motorină 8,51/ oră; timpii de utilizare fiind astfel defalcaţi: 
- 1,5 h transport, deplasare etc.; 
- 6,5 h/ zi muncă efectivă (se decontează funcţie de prestaţia reală din teren); 
- viteza maximă între O, 1 şi 50 km/h; 
****estimat 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost cak:ulal pentru manope1·ă revizie (27 lei/h - 4 h/ revizie) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

-
Total LEI 

76.80 
42 .72 
2.88 

12.41 
18.74 
o.os 

22.67 
22.08 
o.so 
0.10 
-

99.48 
0.60 

19.0i 
119.09 

11.91 
131.00 
1s·s.89 
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Anexă la Nota de fundamentare nr. ~ \ tb / l:1.10.2019 

Calcul tarif Auto-greder 
Specifica-ţie ----~ . 

Cheltuieli materiale1 din care: 
Combustibil + lubrefianti*** 
Piese de schimb utilaje(anvelO[;!e, acumulator)**** 
Amortizare 
Asiqurare service neorevăzute etc. 
Alte cheltuieli materiale (revizii, echi[2am [2rotectie )**** 
Cheltuieli cu munca vie din care . 
Salarii conducător auto* 
CAM 2 25% 
Alte cheltuieli cu munca vie 
Alte cheltuieli 
Cheltuieli de exoloatare 1+2+3 
Cheltuieli financiare 
Cheltuieli indirecte 19% 
Cheltuieli i:otale A+B+C 
Profit 10% 
Tarif exclusiv TVA** 
Tarif inclusiv TVA /h 
*1 şofer/ oră (indusiv tichete masă) 
**tarif perceput 120,00 lei/ h exclusiv TVA 

UM 

lei 1 ora/ funct 
lei 1 oraL funct · 

lei 1 oraL funct 
lei ·1 ora / furict 
lei 1 ora/ funct 
iei 1 ora / funct 
iei 1 oraL funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ funct 
lei 1 orai funct 
'iei 1 ora/ funct 
lei 1 ora/ fu net 
lei 1 ora/ funct 

***consum motorină 8,51/ oră; timpii de utilizare fiind astfel defalcaţi: 
- 1,0 h transport, deplasare etc.; • 
· 7,0 h/ zi muncă efectivă (se decontează funcţie de prestaţia reală din teren); 
- viteza maximă între 0,1 şi 50 km/h; 
****estimat 1 revizie/an împărţite în mod egal între piese şi consumabile; 
a fost calculat pentru manoperă revizie (27 lei/h - 5 h/ revizie) 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 
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Total LEI 

68.40 
45.96 
4.96 
8.25 
9.16 
b.07 

22.67 
22.08 
o.so 
0.10 
-

91.07 
0.60 

17.42 
109.09 

10.91 
120.00 
142,80 


