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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.89
din 4 octombrie 2017
pentru aprobarea valorii de investi[ie a proiectului intitulat @@MODERNIZARE C}MINE
CULTURALE ÎN COMUNA |}RM}|AG, JUD. S}LAJ@@ \i solicitarea unei Scrisori de garan[ie de
la FNGCIMM SA IFN
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj, întrunit în \edin[a extraordinar],

Având în vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.6298/3 octombrie 2017 \i Expunerea de motive a primarului comunei |}RM}|AG
nr.6288/3 octombrie 2017 privind aprobarea:
- valorii de investi[ie a proiectului intitulat @@MODERNIZARE C}MINE CULTURALE ÎN COMUNA |}RM}|AG, JUD. S}LAJ@@,
cu o valoare total] de 2.141.845,16 lei din care: 1.760.796,11 lei valoare eligibil] \i 381.049,05 lei valoare neeligibil], în baza contractului de
finan[are nerambursabil] nr. C0760CN00011663300146/3.10.2017 încheiat cu Agen[ia pentru Finan[area Investi[iilor Rurale;
- solicit]rii unei Scrisori de garan[ie de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 616.278,18 lei în vederea garant]rii obliga[iilor de plat] a
avansului de 616.278,18 lei din fondurile nerambursabile în baza contractului de finan[are nerambursabil] nr. C0760CN00011663300146/
3.10.2017 încheiat cu Agen[ia pentru Finan[area Investi[iilor Rurale.
În temeiul art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administra[iei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modific]rile si
complet]rile ulterioare,adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.l. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj aprob] valoarea de investi[ie a proiectului intitulat @@MODERNIZARE
C}MINE CULTURALE ÎN COMUNA |}RM}|AG, JUD. S}LAJ@@ cu o valoare total] de 2.141.845,16 lei din care: 1.760.796,11 lei
valoare eligibil] \i 381.049,05 lei valoare neeligibil], în baza contractului de finan[are nerambursabil] nr. C0760CN00011663300146/
3.10.2017,încheiat cu Agen[ia pentru Finan[area Investi[iilor Rurale.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj aprob] solicitarea unei Scrisori de garan[ie de la FNGCIMM SA IFN în
valoare de 616.278,18 lei, în vederea garant]rii obliga[iilor de plat] a avansului de 616.278,18 lei din fondurile nerambursabile în baza
contractului de finan[are nerambursabil] nr. C0760CN00011663300146/03.10.2017 încheiat cu Agen[ia pentru Finan[area Investi[iilor Rurale.
Art. 3. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj aprob] plata unui comision de garantare în valoare de 0,05% pe lun] din
valoarea scrisorii de garan[ie, stabilit prin Ordin MADR nr. 1/2017.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- FNGCIMM SA IFN ;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

HOT}R~REA nr.90
din 4 octombrie 2017
pentru rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului 2017
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ, întrunit în \edin[a extraordinar],
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@b@@, alin.(4), lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
- prevederile art.49,alin.(7) din Legea nr.273/2006, privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul compartimentului buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane nr.6364/ 4 octombrie 2017 cu privire la
propunerea pentru rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV 2017;
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- Expunerea de motive a primarului comunei;
În temeiul art.45,(2),lit.@@a@@\i al art.115, lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului
2017 prin modificarea listei de investi[ii, dup] cum umreaz]:
-MII LEIEXPLICATII

COD

PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA (comision de garantare pentru

800110-

proiectul MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA |}RM}|AG)

580403

LUCRARI DE CONSTRUIRE CAPELA MOR-TUARA IN CARTIERUL

675050-

MINIER |}RM}|AG, COMUNA |}RM}|AG, JUDETUL SALAJ

710101

T O T A L:

X

BUGET

INITIAL

INFLUENTE

BUGET
RECTIFICAT

42,70

+11,41

114

-11,41

102,59

156,70

X

156,70

54,11

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget,contabilitate, salarizare \i
resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.91
din 11 octombrie 2017
pentru rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului 2017
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ, întrunit în \edin[a ordinar],
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@b@@, alin.(4), lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
- prevederile art.49, alin.(7) din Legea nr.273/2006, privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul compartimentului buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane nr. 6379/ 5 octombrie 2017 cu privire la
propunerea pentru rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV 2017 \i cererea Liceului Tehnologic nr.1 |]rm]\ag
privind mi\c]ri de alineate în trim . IV;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr. 6381/ 5 octombrie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 6535/11 octombrie 2017;
În temeiul art.45, (2), lit.@@a@@\i al art.115, lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului

3

2017 cu suma de 90.900 lei dup] cum urmeaz]:
La partea de venituri:
- cod 11.05.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad]ugat] pentru drumuri, pentru între[inerea pe timp de iarn] a
drumurilor jude[ene, transa I 2017/2018 cu suma de 25.500 lei;
- cod 11.06.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad]ugat] pentru echilibrarea bugetelor locale - reprezentând 50% din
cofinan[area aferenta proiectului @@Alimentare cu ap], canalizare \i sta[ie de epurare 'n localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@, proiect
finan[at prin Administra[ia Fondului pentru Mediu cu suma de 65.400 lei.
La partea de cheltuieli:
- cod 70.02.- Locuin[e \i dezvoltare public] - titlul 71 - cheltuieli de capital - articol 71.01.01 suma total] de 20.000 lei,
pentru @@Alimentare cu apa in localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@
- cod 74.06.00- Protec[ia mediului - titlul 71 - cheltuieli de capital - articol 71.01.01 suma de 45.400 lei, pentru @@Canalizare
\i sta[ie de epurare 'n localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@.
- cod 84.03.01 - @@Drumuri \i poduri@@ -20.02.00 pentru între[inerea pe timp de iarn] a drumurilor jude[ene cu suma de 25.500 lei.
Art. 2. Se rectific] bugetului local prin modificarea Listei de investi[ii, dup] cum urmeaz]:
EXPLICATII

COD

ACHIZITIE DRUJBE

705000-

BUGET

INFLU-

BUGET

INITIAL

ENTE

RECTI-

10

-2

8

710103

FICAT

ACHIZITIE COASE

705000-

10

+2

12

LUCRARI DE CONSTRUIRE CAPELA MOR-TUARA IN CARTIERUL

675050-

102,59

-90,50

12,09

MINIER |}RM}|AG, COMUNA |}RM}|AG, JUDETUL SALAJ

710101

ACTUALIZARE PUG

510103-

150

-110

40

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE LOMPIRT SI

740600-

1528,50

+200,50

1729

ILISUA

710101

REABILITARE TROTUAR STR.GARII SI STR. TEILOR

840303-

89

-50

39

710103

710130

710101
DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE SI

705000-

-

+50

50

TOTAL

X

1890,09

-

1890,09

GOSPODARIRE COMUNALA IN COM |}RM}|AG JUD SALAJ M 7.2

580403

Art.3. Se rectific] bugetul local al comunei prin mi\c]ri de alineate dup] cum urmeaz]:
NR.CRT.

DENUMIRE

CAPITOL BUGETAR

ARTICOL BUGETAR

REDUCERE

SUPLI-MENTARE

51.01.03

10.01.05

- 10.000

-

10.01.13

-

+10.000

10.01.05

-1.000

-

10.01.13

-

+1.000

-11.000

+11.000

INDICATOR
1.

AdministratieCheltuieli de personal

2.

Cultura, recreere si religie-

67.03.07

Cheltuieli de personal

TOTAL:

X

Art.4. Se rectific] bugetul local al comunei la capitolul 'nv][]mânt prin mi\c]ri de alineate în trim. IV, conform Anexei
nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i
resurse umane.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Liceul Tehnologic nr.1 |}RM}|AG;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

4

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.91
din 11 octombrie 2017

(+ - ) 17.000
DENUMIREA INDICATORILOR

COD. IND.

primar
plus

TITLU I CHELT PERSONAL
CHELT SLAR IN BANI
SALARII DE BAZĂ
FOND PLATA CU ORA
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.
10.01
10.01.01
10.01.11
10.03.
10.03.01
10.03.06.

minus

2.000
0
0
0
2.000
0
2.000

0
0
0
0
0
0
0

liceal
plus
minus
15.000
17.000
15.000
5.000
0
15.000
0
5.000
0
12.000
0
10.000
0
2.000

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.92
din 11 octombrie 2017
pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr. 39/2011 aprobat] prin HG 541/2011 privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj, întrunit în \edin[a ordinar],

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 6383 / 5 octombrie 2017 prin care se propune completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.39/2011,
privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG;
- prevederile art.36,(2) lit.@@d@@ \i ale alin.(6), lit.@@a@@, pct.4 din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local],
republicat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei |}RM}|AG nr. 6385/ 5 octombrie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr._______________;
În temeiul art.45 \i ale art.115 alin.(1), lit. @@b@@ din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. (1) Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] completarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 39/2011, aprobat]
prin HG 541/2011, privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG în
sensul c] se completeaz] cu o pozi[ie nou],dup] cum urmeaz]:
SEC{IUNEA I:BUNURI IMOBILE
C. ALIMENTARE CU AP} POTABIL}

Nr.crt.

Codul de

DENUMNIREA

clasificare

BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Anul

Valoarea

Situa[ia juridic]

dobândirii sau, de inventar
dup] caz,d]rii
în folosin[]

1.

1.8.8

BAZINE DE AP}

|}RM}|AG,

Teren aferent

Vecinii:N-str.Pomilor

2017

suprafa[a 1093 mp.

0

Domeniul

public

comunal conform
HCL__/2017

S-Consiliul local

E- Consiliul local

V- Consiliul local

5

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Compartimentul buget,
contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei |}RM}|AG;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr. 94
din 11 octombrie 2017
privind mandatarea primarului Comunei |}RM}|AG în A.G.A. ADI ECODES în vederea
aprob]rii Strategiei de Contractare \i a Documenta[iei de Atribuire
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj, întrunit în \edin[a ordinar],
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a \i b), alin. (4) lit. f) \i alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului Comunei |}RM}|AG cu nr.6361/4 octombrie 2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 6362 din 4 octombrie 2017;
- Statutul Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitare @@ECODES S]laj@@;
- Contractul de asociere pentru Jude[ul S]laj încheiat în scopul realiz]rii proiectului de interes comun @@Sistem de
management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj@@;
-prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilit][i publice, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit][iilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Avizul Comisei de specialitate a Consiliului local al comunei |}RM}|AG nr. 6538/11 octombrie 2017;
În temeiul art. 45 alin. (1)\i ale art. 115 lit.@@b@@ din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local] republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE :
Art.1. Se mandateaz] domnul DOMBI ATTILA JANOS , primar al comunei |}RM}|AG desemnat în A.G.A. @@ADI
ECODES@@ s] participe în cadrul Adun]rii Generale a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@ pentru
aprobarea Strategiei de Contractare \i a Documenta[iei de Atribuire în vederea atribuirii contractului DELEGARE PRIN
CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVIT}{ILOR DE SALUBRIZARE A JUDE{ULUI S}LAJ - COMPONENTA
COLECTARE |I TRANSPORT DE|EURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 |I 4
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul Comunei |}RM}|AG ;
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei |}RM}|AG;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@; .
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond
6

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.98
din 11 octombrie 2017
pentru modificarea cuantumului tarifelor pentru lucr]ri care vor fi executate de SC.GOSPOD}RIE
COMUNAL} |}RM}|AG SRL - societate la care comuna |}RM}|AG este asociat unic
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ, întrunit în \edin[a ordinar],

Având în vedere:
- prevederile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorit][i \i institu[ii publice, ra[ionalizarea cheltuielilor publice,
sus[inerea mediului de afaceri \i respectarea acordului-cadru cu Comisia European] \i Fondul Monetar Interna[ional - Cap.V- M]suri privind
disciplina financiar-bugetar] la nivelul unor operatori economici;
- Raportul privind completarea listei tarifelor pentru lucr]ri care vor fi executate de SC.GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL
- societate la care comuna |}RM}|AG este asociat unic cu nr. 6497/10.10.2017;
- Expunerea de motive a primarului cu nr. 6496/ 10.10.2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.6542/ 11 octombrie 2017;
În temeiul art.45,alin.(1) \i ale art.115, alin.(1), lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat] cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Se aprob] modificarea cuantumului tarifelor de lucr]ri care vor fi executate începând cu luna octombrie 2017 de S.C.GOSPOD}RIE
COMUNAL} |}RM}|AG SRL - societate la care comuna |}RM}|AG este asociat unic, conform Anexei nr. 1, parte integrant] din
prezenta hot]râre:
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] administratorul SC. Gospod]rie Comunal] S]rm]\ag SRL.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- SC. Gospod]rie Comunal] |]rm]\ag SRL;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.98
din 11 octombrie 2017

TARIFE SALUBRIZARE 2017

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Curatire manuala a zăpezii drum, străzi unde nu

Prețul

unitar (Lei)

1

DC11A%

se poate mecanic, pana la 15 cm

mp

0.136

2

DC11A%

Tarif așteptare deszăpezire manopera

h

17.69

3

DI13D1

Așternere cu nisip manual prin lopătare

t

2.1

4

DI14A1

5

DI18T1

Combaterea polei. Pe partea carosabila prin
așternere cu sare si nisip

t

Tarif deszăpezire mecanizata

ora

194.6
135.14

6

DI18T1

Tarif așteptare deszăpezire mecanizata

h

13.51

7

NL

Maturat mecanizat carosabil

lei/ora

126.2

101.7

Însoțirea utilajelor de deszăpezire inclusiv
asigurarea cu combustibil si lubrifianți cu echipa

8

RpDC32A%

de muncitori drumuri

ora

9

SAL01A1

Maturat manual carosabil, trotuar.

100 mp

2.8

10

SAL02A1

Întreținerea cur][iniei pe str.]zi si trotuar

100 mp

1.1

11

SAL10A1

Incarcat zăpada

mc

12

SAL11A1

Imprastiat antiderapant

100 mp

1.5

4

13

SAL12A1

lei/mp

0.3

lei/mp

0.4

Cur][at zăpada afânata cu grosimea intre

14

SAL12A2

15

SAL12B2

16

SAL13A1

17

SAL13B1

18

0,01-0,15m
Cur][at zăpada afânata cu grosimea intre
0,15-0,30 m

Cur][at zăpada bătătorita cu grosimea intre
0,15-0,30m

lei/mp

0.7

Spart gheata cu grosimea de 0,01-0,03m

lei/mp

1.5

Spart gheata cu grosimea de 0,03-0,05m

lei/mp

Tarif deszăpezire manuala

h

7

1.9
13.16

Fundamentare tarif desz]pezire a\teptare om/ora
Tarif deszăpezire

manopera om / ora

nr. ore

așteptare

așteptare

procent

om/ora

om/ora

total

cheltuieli direct productiv
1797

24

74.88

14.98

20

Cheltuieli indirecte

10
4667

172

2.71

27.13

total tarif om/ora

17.69

17.69

* la tariful calculat se mai adaug] contribui[i a societ][ii la bugetul de stat, respectiv Bugetul asigur]rilor sociale de stat, procent care se
calculeaz] automat 'n devizul de lucr]ri
Fundamentare tarif desz]pezire om/ora

Tarif deszăpezire

nr. ore

manopera om / ora intervenție

/ luna

procent

om/ora

%/ora

total

cheltuieli direct productiv
1797

172

10.45

4667

172

27.13

Cheltuieli indirecte

10
total tarif om/ora

2.71

13.16

13.16

* la tariful calculat se mai adaug] contribu[ia societ][ii la bugetul de stat, respectiv Bugetul asigur]rilor sociale de stat, procent care se
calculeaz] automat in devizul de lucr]ri
Fundamentare tarif desz]pezire utilaj /ora

Tarif deszăpezire

manopera utilaj / ora intervenție

consum

nr. ore

/ora

procent

om/ora

%/ora

total

salar direct productiv 1 șofer, 1 operatori
1797

172

Combustibil unimog

20.90

10.45
16/17 l
81.6

Cheltuieli indirecte

50
4667

172

27.1

1569.24

688

6276.96

9.1

570.44

688

6845.28

9.9

13.6

116.06

10

13.51

amortizare 4 luni

total tarif mecanizat
/ora

135.14

Tarif așteptare intervenție mecanizata/ora
Tarif așteptare 24 h

324.32

* la tariful calculat se mai adaug] contribu[ia societ][ii la bugetul de stat, respectiv Bugetul asigur]rilor sociale de stat, procent care se
calculeaz] automat 'n devizul de lucr]ri.

8

