
 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii 

din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje 

închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a 

tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor si 

utilajelor, cat si a tarifului pentru manopera personalului care efectueaza  

lucrari de drumuri 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 3310/13.12.2022 al S.P.L.D.P. 

DOLJ S.A., Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și Direcției 

Economice nr. 35234/14.12.2022, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, 

Administrație Locală nr. 35982/15.12.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

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

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) și art.182 si art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din 

dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. , tarifele pentru mijloace auto și utilaje închiriate de 

la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifului pentru 

manopera personalului deservent al echipamentelor si utilajelor, cat si a tarifului 

pentru manopera personalului care efectueaza  lucrari de drumuri conform Anexei 

1 , Anexei 2 , Anexei 3 la prezenta hotărâre. 
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Art.2 Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.01.2023. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.190/30.06.2022. își încetează 

aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.4 Direcția Tehnică, Direcția Economică și S.P.L.D.P.Dolj S.A. vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Nr. .......                                 Adoptată la data de ............2022 

 

 

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. 3310  / 13.12.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a  tarifelor de utilizare pentru  mijloace auto și utilaje proprii din dotarea 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. , a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate 

de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a  

tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor si 

utilajelor, cat si a tarifului pentru manopera personalului care efectueaza  

lucrari de drumuri 

 

Prin adresa nr. 3309  / 13.12.2022 S.P.L.D.P. DOLJ S.A. solicită C.J. Dolj : 

1. Aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii 

(Anexa 1) 

2. Aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje închiriate de 

la terți, altele decât cele din dotarea unității (Anexa 2) 

3. Aprobarea tarifului pentru manopera personalului deservent al 

echipamentelor si utilajelor, cat si a tarifului pentru manopera personalului 

care efectueaza lucrari de drumuri. (Anexa 3) 

 

#n baza art.19 lit. d ]i e, art.39 alin.1 din O.G. 71/2002 privind organizarea ]i 
func\ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local, aprobat[ 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 masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum 
si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se fundamentează 

tarifele de utilizare pentru utilajele și mijloacele auto din dotarea S.P.L.D.P. Dolj 

S.A. , tarifele pentru utilajele și mijloacele auto închiriate de la terți altele decât cele 

din dotarea societății noastre, si tariful pentru manopera personalului deservent al 

echipamentelor si utilajelor , cat si a tarifului pentru efectuarea lucrarilor de drumuri, 

cu aplicabilitate de la 01.01.2023. pentru plata serviciului de administrare a 

domeniului public, tarife care vin să le modifice pe cele aprobate pentru societatea 

noastră prin Hot. C.J. Dolj nr. 190/30.06.2022. 

 Actualizarea tarifelor se impune având în vedere :  

- Prețul pentru motorină s-a modificat de la 6,58 lei/litru la 6,64 lei/l 

conform facturii anexate 6301494824/28.11.2022 

- Prețul pentru benzină s-a modificat de la 6,86 lei/litru la 6,55 lei/litru 

conform factura 2304/28.11.2022. anexata. 
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- Manopera luata in calcul este 34,12 lei/ora, reprezentand manopera 

muncitori mecanizare de 33,37 lei/ora, la care s-au adaugat viramentele 

datorate de angajator de 2,25% (33,37 lei/ora x 1,0225= 34,12 lei/ora). 

Manopera 33,37 lei/ora este calculata alaturat in “Justificare manopera “ 

fiind supusa spre aprobare. 

- Media orelor din luna se modifica de la 167,333 la 165,333 ore pe luna, 

conform OUG 168/2022. 

- Indicele preturilor de consum conform Institutului National de Statistica 

(anexat) din octombrie 2022 fata de octombrie 1990. 

-  Au fost achizitionate accesorii de productie noi ( Masina de taiat beton 

asfaltic, Motoferastrau, Motocoasa Stihl ) pentru care s-au actualizat  

tarifele de utilizare, facturile  de achizitie sunt anexate.  

- Autobasculantele FORD si Autoutilitara CITROEN cu remorca s-au 

amortizat. 

- S-au modificat preturile pentru materiale, lubrefianti conform facturilor si 

devizelor de reparatie anexate.   

Prin Hotarârea  190/30.06.2022. a C.J. Dolj au fost aprobate și tarifele pentru 

mijloacele auto și utilajele închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea 

S.P.L.D.P. Dolj S.A., tarife care s-au actualizat și ele conform celor menționate mai 

sus.  

 

Supunem  spre aprobare Consiliului Județean Dolj : 

1. Tarifele de utilizare pentru mijloacele auto și utilajele proprii (Anexa 1) 

2. Tarifele de utilizare pentru mijloacele auto și utilajele închiriate de la terți, 

altele decât cele din dotarea societății (Anexa 2). 

3. Manopera directa muncitori ( Anexa 3 )             

 

Anexăm alăturat : 

1. Proiectul de Hotărâre  

2. Tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii (Anexa 1) 

3. Tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți, 

altele decât cele din dotarea unității (Anexa 2) 

4. Manopera directa muncitori ( Anexa 3 ) 

 

 

 

   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. 35234/14.12.2022               

 

                                                                                                                                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace 

auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. , a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje 

închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și tarifului pentru manopera 

personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a tarifului pentru manopera 

personalului care efectuează lucrări de drumuri 

 

 

 Prin adresa nr. 3309/13.12.2022, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 35210/13.12.2022, S.P.L.D.P. 

DOLJ S.A. a înaintat spre aprobare Anexa 1 – tarifele de utilizare pentru utilaje și mijloace de transport 

proprii , Anexa 2 – tarifele la utilajele și mijloacele auto închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea 

S.P.L.D.P. Dolj S.A, Anexa 3 – tariful pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și 

utilajelor, cât și a tarifului pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri. 

 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.168/20222 privind unele măsuri fiscale bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, tarifele de utilizare pentru utilajele și mijloacele auto din 

dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. ,tarifele pentru utilajele și mijloacele auto închiriate de la terți, altele decât 

cele din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. și tariful pentru manopera personalului deservent al echipamentelor 

și utilajelor, cât și tariful pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri,cu aplicabilitate 

de la 01.01.2023 pentru plata serviciului de administrare a domeniului public, tarife care vin să le modifice 

pe cele aprobate prin H.C.J. Dolj nr. 190/30.06.2022,  se fundamentează pe baza: 

- prețul pentru carburant - motorină s-a modificat de la 6,58 lei/litru la 6,64 lei/litru, conform 

facturii anexate nr. 6301494824/28.11.2022  iar la benzină de la 6,86 lei/litru la 6,55 lei/litru 

conform facturii anexate nr. 2304/ 28.11.2022; 

- manopera luată în calcul este 34,12 lei/oră, reprezentând manopera muncitorilor de la 

mecanizare de 33.37 lei/oră, la care s-au adăugat viramentele datorate de angajator de 2,25% 

(33,37 lei/oră * 1,0225 = 34,12 lei/oră; 

- media orelor din lună se modifică de la 167,333 la 165,333 ore pe lună, conform O.U.G. 

nr.168/2022; 

- indicele prețurilor de consum conform Institutului Național de Statistică (anexat) din 

octombrie 2022, comparativ cu cel din octombrie 1990; 
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- au fost achiziționate accesorii de producție noi (mașina de tăiat beton asfaltic, motofierastrău, 

motocoasă Stihl) pentru care s-au actualizat tarifele de utilizare, facturile de achiziție fiind 

anexate; 

- autobasculantele marca Ford și autoutilitara cu remorcă marca Citroen s-au amortizat; 

- s-au modificat prețurile pentru materiale, lubrifianți, conform facturilor și devizelor de 

reparație anexate. 

 

Prin Hotărârea nr. 190/30.06.2022 a C.J. Dolj au fost aprobate şi tarifele pentru mijloacele auto şi 

utilajele închiriate de la terţi, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. Dolj, tarife care s-au actualizat şi ele 

conform celor menţionate mai sus.  

Supunem  spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj : 

1. Tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. 

DOLJ S.A. (Anexa 1); 

2. Tarifele pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din 

dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  (Anexa 2);  

3. Tariful pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și 

tariful pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri (Anexa 3).            

 

Anexăm alăturat: 

- proiectul de hotărâre; 

- tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

(Anexa 1); 

- tarifele pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. (Anexa 2); 

- tariful pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și tariful 

pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri (Anexa 3) 

- adresa S.P.L.D.P. DOLJ SA nr. 3309/13.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

35210/13.12.2022. 

  

COMISIA 

- Zamfir Dan                            - președinte 

- Barcan Marius                  - membru 

- Ciolacu Alin                              - membru 

- Manolescu Laura                            - membru 

- Petrescu Gigi Gabriel     - membru 

 

 

 

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. 35982/15.12.2022               VIZAT 

                  Director Executiv 

           Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace 

auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifelor pentru mijloace auto 

și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a 

tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a 

tarifului pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri   

 

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 aprobarea tarifelor de utilizare pentru 

mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifelor pentru mijloace 

auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a 

tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a 

tarifului pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobare tarife pentru 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 Ordonanța 

de urgență a Guvernului 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                            Marius Petrescu 
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Nr. Denumirea utilajului Tarif Tarif
crt. (mijloc auto) lei/or[ lei/km
1 AUTOBASCULANT{ MERCEDES 67.99 4.62
2 AUTOBASCULANT{ MERCEDES CU LAM{ 182.60
3 AUTOBASCULANT{ MERCEDES CU S{R{RI|{ 202.16
4 AUTOBASCULANT{ MERCEDES CU LAM{ }I S{R{RI|{ 224.38
5 UNIMOG U423 87.35 4.54
6 UNIMOG U423 CU LAM{ 197.25
7 UNIMOG U423 CU S{R{RI|{ 218.55
8 UNIMOG U423 CU LAM{ }I S{R{RI|{ 237.58
9 UNIMOG CU CAP COSITOR 276.81

10 UNIMOG CU CAP TAIETOR 246.01
11 UNIMOG CU BURGHIU 245.56
12 UNIMOG CU CAP CURATAT SANTURI 275.46
13 UNIMOG CU PERIE 222.46
14 UNIMOG (2) U423 101.07 4.54
15 UNIMOG (2) U423 CU LAM{ 212.95
16 UNIMOG (2) U423 CU S{R{RI|{ 233.72
17 UNIMOG (2) U423 CU LAM{ }I S{R{RI|{ 254.73
18 UNIMOG (2) CU BRAT SI COSITOARE 305.49
19 UNIMOG (2) CU BRAT SI CAP TAIETOR AWS 2200 274.22
20 UNIMOG (2) CU BRAT SI CAP TAIETOR FGS 2000 274.75
21 BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 427F2 155.39
22 BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 434 187.50
23 INCARCATOR FRONTAL CATERPILLAR 910M 184.67
24 AUTOGREDER HBM NOBAS 293.14
25 AUTOGREDER HBM NOBAS 205CP 355.36
26 AUTOBASCULANT{ MAN 34.12 6.20
27 AUTOBASCULANT{ MAN CU LAM{ 170.75
28 AUTOBASCULANT{ MAN CU S{R{RI|{ 226.33
29 AUTOBASCULANT{ MAN CU LAM{ }I S{R{RI|{ 238.94
30 AUTOBASCULANT{ FORD 34.12 6.31
31 AUTOBASCULANT{ FORD CU LAM{ 175.53
32 AUTOBASCULANT{ FORD CU S{R{RI|{ 231.75

valabile de la 01.01.2023

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. Anexa 1     Pag. 1/3

la H.C.J.D. nr. ……………………

CU TARIFELE DE UTILIZARE PENTRU UTILAJE }I MIJLOACE DE TRANSPORT



                                           T    A    B    E    L

33 AUTOBASCULANT{ FORD CU LAM{ }I S{R{RI|{ 246.96
34 AUTOBASCULANT{ 8.5 To 34.12 5.09
35 AUTOCISTERN{ AP{ 34.12 4.11
36 CILINDRU COMPACTOR HAMM 171.34
37 CILINDRU COMPR. VIBRATOR. AMMANN AV32-2 73.12
38 CILINDRU COMPR. VIBRATOR. AMMANN AV85-2 129.01
39 BULDOEXCAVATOR KOMAT'SU 127.57
40 TRACTOR FERGUSON 124.70
41 TRACTOR FERGUSON CU LAMA 129.67
42 TRACTOR U 650 77.49
43 REMORC{ AUTO TIP REMA 3.31
44 MA}IN{ MARCAJ 73.06
45 AUTOFREZ{ ZIL 316.87
46 AUTOFREZ{ ZIL - deplasare 68.24 7.38
47 REPARTIZATOR MIXTURI ASFALTICE VOGELE 143.53
48 MA}IN{ DE R{SP~NDIT EMULSIE BITUMINOAS{ 49.24
49 AUTOGUDRONATOR FUNC|IONARE 131.97
50 AUTOGUDRONATOR PREG{TIRE 168.99
51 AUTOGUDRONATOR DEPLASARE 34.12 3.98
52 RECICLATOR WR 2500-FUNC|IONARE 679.73
53 RECICLATOR WR 2500-DEPLASARE 480.53
54 RECICLATOR WR 2500-PREG{TIRE 285.63
55 STATIE ASFALT IMA45 CERNELE 240.83
56 AUTOUTILITAR{ PEUGEOT 113.22
57 AUTOUTILITAR{ PEUGEOT CU REMORC{ PLATFORM{ 117.00
58 AUTOUTILITAR{ PEUGEOT BOXER PLATOU 117.23
59 AUTOUTILITAR{ CITROEN 113.12
60 AUTOUTILITARA CITROEN CU REMORCA 118.89
61 AUTOUTILITARA CITROEN JUMPER 141.19
62 AUTOUTILITARA FIAT 113.22
63 COSITOARE TIFERMEC 8.88
64 MA}IN{ DE T{IAT ASFALT 50.91
65 GENERATOR CURENT (SUDUR{) 47.91
66 MOTOFER{STR{U (DRUJB{) 45.84
67 MOTOCOAS{ STIHL 45.95
68 MASINA MARCAJ LEO 8000 47.80
69 PLACA COMPACTOARE 43.85

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. Anexa 1     Pag. 2/3
la H.C.J.D. nr. ……………………

CU TARIFELE DE UTILIZARE PENTRU UTILAJE }I MIJLOACE DE TRANSPORT
valabile de la 01.01.2023
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70 MASINA DE COLMATAT ROSTURI 43.92
71 MOTODEBITATOR ASFALT 50.42
72 FREZA ASFALT ATASAT BULDOEXCAVATOR 23.36
73 ATOMIZOR 43.50
74 MASINA TRATAT ALINIAMENTE 46.97

      ec. Rada Marcela                                                                           ing. Cioara Jean

                                                                                                                #ntocmit
                                                                                                            ing. P[tru Ela

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

   Director General Adjunct                                                                     }ef A.U.T.

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. Anexa 1     Pag. 3/3
la H.C.J.D. nr. ……………………

CU TARIFELE DE UTILIZARE PENTRU UTILAJE }I MIJLOACE DE TRANSPORT
valabile de la 01.01.2023



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

valabile de la 01.01.2023

Nr. 
crt.

TIP UTILAJ

lei/oră lei/km

1 TRACTOR+LAMA ≤ 175 CP 146.92
2 TRACTOR+LAMA 175- 250 CP 169.83
3 TRACTOR+LAMA ≥ 250 CP 193.41
4 TRAKKER 59.32 5.42
5 TRAKKER 6.60
6 TRAKKER+LAMA  205.93
7 TRAKKER+SARARITA 212.17
8 TRAKKER CU LAMA SI SARARITA 214.77
9 AUTOGREDER 180-200 CP 199.18

10 BULDOEXCAVATOR > 101 CP 152.98
11 BULDOEXCAVATOR CU PICON 160.28
12 AUTOMACARA 18 TO 192.28
13 AUTOMACARA 18 TO DEPLASARE 6.88
14 IF CU BRAT TELESCOPIC 187.47
15 TRACTOR ≤ 175 CP + SARARITA 149.53
16 MASINA FREZAT ASFALT 271.48

17 AUTOSPECIALA DE INTERVENTIE LA INALTIME 321.16

18 AUTO TRAILER 7.81

19 MASINA COLMATAT ROSTURI AUTOPROPULSATA 278.93

20 MASINA COMPLETAT ACOSTAMENTE 64.63

T A B E L 
cu tarifele la utilajele și mijloacele auto închiriate de la terți

   Director  General                                                               Director Tehnic

IANUARIE 2023

Anexa nr. 2

   Director General Adjunct                                                      Șef A.U.T.

la H.C.J.D. nr. ………….

                                                                                                  Întocmit
                                                                                               ing. Pătru Ela

Tarif 
funcționare

altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.

 ing. Golumbeanu Alin                                                     ing. Pomacu Gabriel

      ec. Rada Marcela                                                          ing. Cioara Jean



 
 
S. P.L.D.P. DOLJ S.A.       Anexa 3 
Craiova, str. Drumul Jiului nr.10   la H.C.J.D.  nr. ..................... 
Reg.Com. J16/163/1991 
CIF RO10639878 
 
 
 
 

 
TARIFUL DE  MANOPERĂ 

 
 
 
 
Începând cu data de 01.01.2023 tariful pentru manopera personalului deservent 

al echipamentelor și utilajelor cât și pentru efectuarea lucrărilor de drumuri va fi :  
 
- muncitori mecanizare   33,37 lei/oră 
- muncitori construcții montaj  32,31 lei/oră 
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      Justificare manoperă 
 

Având în vedere art. XLI pct. 1 din O.U.G. 168/2022 privind unele măsuri fiscal bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, : ”... 
începand cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim 
brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și 
alte adaosuri, la suma de 4000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
165,333 ore pe lună...”, tariful pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și 
utilajelor cât și pentru efectuarea lucrărilor de drumuri a fost calculat astfel: 

 
MECANICI 

- personal mecanic angajat:  - 44 persoane 
- număr luni platite   - 12 luni 
- medie orară lunară  - 165,333 ore 

 
Număr ore lucrate = 44 x 151,56 ore x 12 luni =80.024  ore 
Suma salariilor brute pe 12 luni = 2.670.770 lei 
Salariul orar mecanici = 2.670.770/ 80.024 ore = 33,37 lei/oră 
 

LUCRĂTORI CONSTRUCȚII MONTAJ 
- personal C.M. angajat:  - 69 persoane 
- număr luni platite   - 12 luni 
- medie orară lunară  - 165,333 ore 

 
Număr ore lucrate = 69 x 151,56 ore x 12 luni = 125.492 ore 
Suma salariilor brute pe 12 luni = 4.054.760 lei 
Salariul orar lucrători construcții montaj = 4.054.760/ 125.492 ore = 32,31 lei/oră 

 
 Astfel, manopera se modifică:  
 
- muncitori mecanizare de la 25,21 lei  la  33,37 lei 
- muncitori construcții montaj de la  24,45 lei la 32,31 lei 

 
 
 
 

Director General    Director General Adjunct      Director Tehnic 
Ing. Golumbeanu Alin        Ec. Rada Marcela   Ing. Pomacu Gabriel 
 
 
         
         Sef Serviciu Financiar Contabil 
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