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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea și executarea lucrărilor specifice activității Direcției 

Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.5363 din 26 martie 2021 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr.5364 din 26 martie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

- avizul Comisiei buget, finațe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.471 din 17 martie 2021 a Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Judeţene şi Control Trafic Giurgiu; 

- art.8 punctele 18 și 20 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, aprobat prin Hotărârea 

nr.92 din 28 aprilie 2017; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru închirierea și executarea lucrărilor specifice activității 

Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, 

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției juridice și administrație publică, Direcției 

economice și Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 

PREȘEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ, 

           Dumitru Beianu        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

Giurgiu,07 aprilie 2021  

Nr.82 

 
Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.  
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Anexa 

la Hotărârea nr.82 din 07.04.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu  

 

 

Tabel nominal  

cu tarif lei/oră cu deservent pentru autobasculantele și utilajele din parcul auto 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Tarif Preț 

lei/ora 

1 Autobasculanta 8x4 Cheltuieli cu amortisment 47,70 lei 

 FORD - GR05DTV 

FORD-GR05DTW 

SCANIA-GR04DYT 

Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei 

Cheltuieli cu combustibilul 0,00 lei 

Cheltuieli cu asigurarea 1,25 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,09 lei 

Cheltuieli cu rovignete 2,02 lei 

Cheltuieli normate de întreținere (ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

31,28 lei 

Total 112,55 lei 

2 Mașină Marcaj rutier Cheltuieli cu amortisment 10,56 lei 

 Tip HOFMANN  

H11-1 

Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei  

Cheltuieli cu combustibilul 0,00  lei 

Cheltuieli cu asigurarea 0,00 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,00 lei 

Cheltuieli cu rovignete 0,00 lei 

Cheltuieli normate de întreținere (ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

19,58 lei 

Total 62,46 lei 

3 Încărcător Frontal  Cheltuieli cu amortisment 27,91 lei 

 LIU GONG Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei 

Cheltuieli cu combustibilul 0,00 lei 

Cheltuieli cu asigurarea 0,00 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,00 lei 

Cheltuieli cu rovignete 0,00 lei 

Cheltuieli normate de întreținere (ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

28,68 lei 

Total 88,91 lei 

4 Buldoexcavator Cheltuieli cu amortisment 0,00 lei 

 NEW HOLAND 0090 Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei 

Cheltuieli cu combustibilul 0,00 lei 

Cheltuieli cu asigurarea 0,14 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,00 lei 

Cheltuieli cu rovignete 0,00 lei 

Cheltuieli normate de întreținere (ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

38,58 lei 

Total 71,04 lei 

5 Autogreder  Cheltuieli cu amortisment 0,00 lei 

 RAM ITALIA Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei 

Cheltuieli cu combustibilul 0,00 lei 

Cheltuieli cu asigurarea 0,28 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,00 lei 

Cheltuieli cu rovignete 0,00 lei 
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Cheltuieli normate de întreținere(ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

62,21 lei 

Total 94,81 lei 

6 Cilindru compactor 4 TF  Cheltuieli cu amortisment 0,00 lei 

 AMMAN Cheltuieli cu salarizarea 32,32 lei 

Cheltuieli cu combustibilul 0,00 lei 

Cheltuieli cu asigurarea 0,00 lei 

Cheltuieli cu licențe de transport 0,00 lei 

Cheltuieli cu rovignete 0,00 lei 

Cheltuieli normate de întreținere (ulei, 

anvelope, piese de schimb, acumulatori, etc) 

18,89 lei 

Total 51,21 lei 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

           Dumitru Beianu 

 

 

 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Aurelia Brebenel 

 


