
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr.185  
din 29 decembrie 2021 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. 
„Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2022 

 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 21770 din 15.11.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 21771 din 15.11.2021 al Direcției patrimoniu și al 

Direcţiei economice; 
- prevederile art. 26 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10/2011 

privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat al judeţului, precum şi a regulamentului, studiului de oportunitate, a 
caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată; 

- prevederile art. 20 lit. d) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d) coroborate cele ale alin. (3) lit. c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și 
modificările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă tarifele care vor fi practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” 

S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2022, aferente serviciilor prestate, conform anexelor nr. 1 şi 2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Pază Obiective 
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- direcția patrimoniu; 
- Direcţia economică; 
- S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 
 

 
 PREŞEDINTE,                                                      Contrasemnează: 

 
                                    SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 
       Dinu Iancu Sălăjanu      
                                                                                     Cosmin-Radu Vlaicu 



1
Prestări servicii pază cu agent de securitate fară 
armament

persoanele fizice şi juridice 4363 lei /lună/agent + TVA

2
Prestări servicii pază cu agent de securitate cu 
armament

persoanele fizice şi juridice 4510 lei/lună/agent + TVA

3 Tarif pentru  servicii monitorizare obiective persoanele fizice şi juridice 492 lei/lună/obiectiv + TVA

4
Închiriere sală pentru organizarea cursurilor de 
calificare, perfecţionare, conferinţe şi simpozioane  - 
Imobil Al. Năzuinţei nr. 10

persoanele fizice şi juridice 15 lei / oră

5
Curs Formare Profesională – în meseria de agent de 
securitate

persoanele fizice şi juridice 600 lei/ cursant

Nota: Pentru persoane fizice si juridice taxele pot fi 
negociate.

Nr.
Crt

Denumirea serviciului     Beneficiar Taxa

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.185 din 29 decembrie 2021  
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către 

S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2022

 TAXELE
 pentru servicii prestate de

SC PAZĂ OBIECTIVE ŞI INTERVENŢIE SRL

 începând cu 01.01.2022



                                                                                             

Nr.
Crt.

Denumirea serviciului     Beneficiar
Propuneri  tarife

2022
    fără TVA

1 Defrişare manuală a suprafeţelor fără scoatere cioate JUDEŢUL SĂLAJ 371,00  lei / 100 mp

2 Defrişare manuală a suprafeţelor cu scoatere cioate JUDEŢUL SĂLAJ 504,00  lei / 100 mp

3 Cosire  vegetaţie  ierboasă JUDEŢUL SĂLAJ     27,00   lei / 100 mp

4 Cosire vegetaţie -mecanizat JUDEŢUL SĂLAJ 8,00  lei / 100 mp

5 Tocare crengi şi spini JUDEŢUL SĂLAJ 203,00  lei /oră

6 Desfundare manuală a şanţurilor JUDEŢUL SĂLAJ 107,00  lei/mc

7 Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor JUDEŢUL SĂLAJ 8,00   lei /ml

8
Desfundarea şi curăţirea camerei de cădere şi a albiei sub 
podeţe JUDEŢUL SĂLAJ 143,00  lei/mc

9 Aducerea la profil a acostamentelor JUDEŢUL SĂLAJ 896,00  lei /100 mp

10 Curăţarea platformei drumurilor de material adus de viituri JUDEŢUL SĂLAJ 82,00  lei/mc

11 Curăţarea manuală a acostamentelor de pământ JUDEŢUL SĂLAJ 2,00  lei /mp

12 Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulaţie JUDEŢUL SĂLAJ 39,00  lei /buc.

13 Deplantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulaţie JUDEŢUL SĂLAJ 11,00  lei /buc.

14 Montarea indicatoarelor pentru circulaţia rutieră JUDEŢUL SĂLAJ 16,00  lei /buc.

15 Demontare indicatoare  pentru circulaţia rutieră JUDEŢUL SĂLAJ 8,00  lei/buc

16 Montare borne KM+HM JUDEŢUL SĂLAJ 361,00  lei /buc.

17 Montarea parapeţilor metalici flexibili JUDEŢUL SĂLAJ 46,00  lei /ml

18 Vopsirea parapeţilor din metal JUDEŢUL SĂLAJ 22,00  lei/mp

19 Desfacerea parapeţilor JUDEŢUL SĂLAJ 32,00  lei /ml

20 Marcaje rutiere transversale JUDEŢUL SĂLAJ 40,00  lei/mp

21
Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-deplasare la 
lucrări de primă intervenţie

JUDEŢUL SĂLAJ 5,00  lei/km

22

Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-piconat-
Lucrări de primă intervenţie -Înlaturare zone de risc din 
carosabil

JUDEŢUL SĂLAJ 218,00  lei/oră

    Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.185 din 29 
decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 

delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău începând cu 01.01.2022



Nr.
Crt.

Denumirea serviciului     Beneficiar
Propuneri  tarife

2022
    fără TVA

23

Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar-decolmatare- 
Lucrări de prima inteventie-Îndepărtare aluviuni  pe 
carosabil

JUDEŢUL SĂLAJ 166,00  lei/oră

24 Prestări servicii – lucrări de peisagistică mecanizată
JUDEŢUL SĂLAJ 166,00  lei/100mp

25
Prestări servicii cu buldoexcavator Caterpillar - lucrări de 
decolmatare mecanizată şanţuri

JUDEŢUL SĂLAJ 727,00  lei/ 100mc

26

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu 
întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de 
email cu microbile de sticlă

JUDEŢUL SĂLAJ 2534,00 lei/km echivalent

27

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu 
întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea  
bicomponentă cu microbile de sticlă

JUDEŢUL SĂLAJ 12060,00 lei/km echivalent

28

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul 
drumurilor-volum arbore mediu 0,01-0,099 mc

JUDEŢUL SĂLAJ 384,00 lei/mc

29

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul 
drumurilor-volum arbore mediu 0,10-0,499 mc

JUDEŢUL SĂLAJ 330,00 lei/mc

30

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul 
drumurilor-volum arbore mediu 0,500-0,999 mc

JUDEŢUL SĂLAJ 241,00 lei/mc

31

Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul 
drumurilor-volum arbore mediu peste 1 mc

JUDEŢUL SĂLAJ 190,00 lei/mc

32

Executarea unor acţiuni şi lucrări în regim de urgentă, pe 
drumurile judeţene şi la bunurile imobile aflate în domeniul 
public sau privat al judeţului

JUDEŢUL SĂLAJ 39,00  lei/oră/ muncitor

33
Transport persoane şi marfă cu autoutilitară pentru 
intervenţii

JUDEŢUL SĂLAJ 9,00  lei/km

34 Montare grilaje JUDEŢUL SĂLAJ 30,00 lei/buc

35 Demontare grilaje JUDEŢUL SĂLAJ 10,00 lei /buc.

36 Periaj mecanic JUDEŢUL SĂLAJ 4 lei/100 mp

37
Aducerea la profil a acostamentelor mecanizat, prin tăierea 
lor pe o grosime medie de 10 cm JUDEŢUL SĂLAJ 220 lei/100 mp

38
Împietruire acostament cu 10 cm piatră spartă după 
compactare pe 5 cm nisip JUDEŢUL SĂLAJ 32 lei/mp


