
 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru completarea Anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și 

utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 22/04.01.2023 al S.P.L.D.P. DOLJ 

S.A., raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice 

nr. 560/10.01.2023, raportul Serviciului juridic nr. 769/11.01.2023, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 19 lit. d) si e),  art. 39 alin. (1) și alin. (2) din O.G. 

nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. l), art.182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat 

UNIMOG 423 din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., conform Anexei la prezenta 

hotărâre, care se vor aplica începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art. 2. (1) Se completează Anexa 1 la hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 365/16.12.2022, prin adăugarea pozițiilor de la nr. 75 la nr. 80, conform Anexei 

la prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale Anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 365/16.12.2022 rămân nemodificate.   
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 Art. 3. Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului 

Județean Dolj, precum și S.P.L.D.P.Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

Nr. .......                                 Adoptată la data de ............2023 

 

 

 

     PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI 

 

DORIN-COSMIN VASILE        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    PREȘEDINTE 

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI   DORIN COSMIN VASILE 

DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A. 

 Nr.    22  / 04.01.2023 

 

 

REFERAT  

pentru completarea Anexei 1 la hotararea Consiliului Judetean Dolj  

nr.365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare  

pentru mijloace auto si utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  

  
Prin adresa nr. 23  / 04.01.2023 S.P.L.D.P. DOLJ S.A. solicită C.J. Dolj : 

1. Aprobarea tarifelor de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 

423 (Anexa) 

 

În baza art.19 lit. d și e, art.39 alin.1 din O.G. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată 

prin Legea 3/2003, a prevederilor cap.6 lit.A, pct.4 din Contractul 99/2005 privind delegarea 

gestiunii, prelungit prin H.C.J.D. 210/30.09.2014 si H.C.J.D.229/31.10.2019 si a prevederilor 

art. XLI pct. (1) din OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se fundamentează 

tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423 din dotarea 

S.P.L.D.P. Dolj S.A., cu aplicabilitate de la 15.01.2023. 

 

 Calcularea tarifelor se impune având în vedere că:  

- Au fost achizitionate două Utilaje multifuncționale echipate UNIMOG 423  

(Anexa) în luna decembrie 2022, pentru care s-au calculat tarifele de utilizare. 

Anexăm factura de achizitie. 

- Toate celelalte elemente de calcul al tarifelor rămân nemodificate față de cele 

folosite la calculul tarifelor de utilizare a mijloacelor auto și utilajelor aprobate 

prin H.C.J.D. 365/16.12.2022. 

 

Supunem  spre aprobare Consiliului Județean Dolj : 

1. Tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423 (Anexa) 

 

Anexăm alăturat : 

1. Proiectul de Hotărâre  

2. Tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423 (Anexa )  

 

   Director General    Director General Adjunct      Director Tehnic 

Ing. Golumbeanu Alin        Ec. Rada Marcela  Ing. Pomacu Gabriel 

 

 

           

Intocmit Sef B.U.T. 

              Ing. Pătru Ela 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                    

DIRECȚIA TEHNICĂ  - DIRECȚIA ECONOMICĂ                 

             

NR.560 /10.01.2023               

 

                                                                                                                                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

Pentru completarea Anexei 1 la hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 365/16.12.2022  

privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto şi utilaje proprii din dotarea 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

 

 Prin adresa nr. 23/09.01.2023, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 527/09.01.2023, S.P.L.D.P. 

DOLJ S.A. a înaintat spre aprobare Anexa 1 – tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional 

echipat UNIMOG 423 din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 Conform prevederilor art.39 alin. 2 din OG 71/2002 privind organizarea  și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public privat de interes local aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 3/2003 cu modificările și completările ulterioare, aprobarea prețurilor 

și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, 

Consiliilor Județene și / sau  Consiliul General al Municipiului București, după caz avizul 

autorităților de reglementare locală. 

În baza art.19 lit.d), e) și a art.39 alin.1 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată 

prin Legea nr.3/2003 și a prevederilor cap.6 lit.A, pct.4 din Contractul nr. 99/2005 privind 

delegarea gestiunii, inclusiv Actul adițional nr.1/25.03.2015 și Actul adițional nr.2/12.03.2020, a 

prevederilor art.XLI pct.(1) din O.U.G.168/2022 privind unele măsuri fiscale bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  calculul tarifelor 

de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423,  se fundamentează pe baza: 

- au fost achiziționate două utilaje multifuncționale echipate UNIMOG 423 (Anexa 1) în 

luna decembrie 2022, pentru care s-au calculat tarifele de utilizare; 

- toate celelalte elemente de calcul ale tarifelor ramân nemodificate față de cele folosite 

la calculul tarifelor de utilizare a mijloacelor auto și utilajelor aprobate prin H.C.J.D. 

365/16.12.2022. 

 

Supunem  spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj : 

1. Tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423(Anexa 1); 
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Anexăm alăturat: 

- proiectul de hotărâre; 

- tarifele de utilizare pentru Utilaj multifuncțional echipat UNIMOG 423 (Anexa 1); 

- adresa S.P.L.D.P. DOLJ SA nr. 23/04.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Dolj 

cu nr. 527/09.09.2023. 

  

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                 DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                                                        

         ŞEF SERVICIU,                           DIRECTOR EXECUTIV , 

 BERBEC CHIRIŢOIU MIOARA                                  SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 769/11.01.2023                       VIZAT 

                    Director Executiv 

              Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind completarea Anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje 

proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 1 la hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru 

mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: completarea Anexei 1 la hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto 

și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 19 lit. d) și e), art. 39 alin. (1) și alin. (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. l), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 Avizat               Întocmit 

  Șef serviciu juridic               Consilier juridic 

     Daiana Stoica                             Cristian Buzata 

                                 

       



                                           T    A    B    E    L

Nr. Denumirea utilajului Tarif Tarif
crt. (mijloc auto) lei/or[ lei/km
75 UNIMOG(3) 110.23 4.54
76 UNIMOG (3) CU LAMA 223.07
77 UNIMOG (3) CU SARARITA 248.11
78 UNIMOG (3)CU LAMA SI SARARITA 270.08
79 UNIMOG(3)CU BRAT SI CAP COSITOR 325.50
80 UNIMOG(3)CU BRAT SI CAP TAIETOR 294.58

   Director  General                                                                                     Director Tehnic
 ing. Golumbeanu Alin                                                                           ing. Pomacu Gabriel

   Director General Adjunct                                                                     Intocmit }ef B.U.T.
      ec. Rada Marcela                                                                                   ing. Patru Ela

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. Anexa      Pag. 1/1

la H.C.J.D. nr. ……………………

CU TARIFELE DE UTILIZARE PENTRU UTILAJE }I MIJLOACE DE TRANSPORT
UNIMOG 2 buc. 

valabile de la 15.01.2023




