ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Judeţean de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov în anul 2009
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
− Adresa

Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov

nr.13/23.01.2009,

înregistrată la

Consiliul

Judeţean

Ilfov

cu

nr. 3934/16.04.2009;
- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov,
înregistrată cu nr.______/_________2009;
- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat
cu nr.______/_________2009 ;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice ;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare europeană ;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
Ţinând cont de prevederile:
- Art. 30, art. 31 alin. 1, art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată,
-

Art. 91 alin. 1 lit. b), lit.d), alin.3 lit. c), alin. 5 lit. a pct. 14 din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată ;

-

Art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată,

În temeiul art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Serviciul Judeţean de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov în anul 2009, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Tarifele stabilite potrivit art. 1 se vor încasa de către Serviciul Judeţean de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov, constituindu-se venituri la bugetul local al
judeţului Ilfov.
Art.3. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi Serviciul
Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr._________
Din ________2009

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov
nr._____din ______2009
1. Tarif pentru tratamentul chimic al seminţelor cu maşina MTS –
2. Tarif pentru dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor cu
aparat de stropit (vermorel)
3.

Tarif pentru combatere boli, dăunători, buruieni cu tractor U650 +
maşină de erbicidat MET600

4. Tarif pentru combatere boli şi dăunători cu atomizorul
în pomicultură
*se adaugă 50% din tarif pentru pomi mari
5. Tarif pentru transport diferite materiale cu tractor U650 +
remorcă
6. Tarif pentru administrat îngrăşăminte cu tractor U650 +
maşina de împrăştiat centrifugal MIC300

0,05 lei/Kg
0,081 lei/mp

54,22 lei/ha
1,11 lei/pom
1,67 lei/pom
1,87 lei/km
32,40 lei/ha

7. Tarif pentru arat cu tractor U650 + plug în teren mediu la diferite adîncimi:
- la 15cm
155,53 lei/ha
- la 20cm
167,74 lei/ha
- la 25cm
188,14 lei/ha
8. Tarif pentru discuit cu tractor U650 + grapă cu discuri GD 3,4

52,81 lei/ha

9. Tarif pentru semănat cu tractor U650 + semănătoare

53,91 lei/ha

10. Tarif pentru întreţinere gazon cu maşina de tuns iarba

0,20 lei/mp

11. Tarif pentru deratizarea spaţiilor

0,09 lei/mp

12. Tarif pentru dezinsecţie cu atomizorul Cyfarelly

0,06 lei/mp

13. Tarif pentru dezinsecţie cu aplicatorul de ceaţă caldă Silver Cloud

0,10 lei/mc

14. Tarif pentru dezinsecţie cu aplicatorul de ceaţă rece Dyna Fog

0,022 lei/mc

15. Tarif pentru tocat resturi vegetale cu U650+ CSU
16. Tarif pentru prelucrat teren cu motocultor

106 lei/ha
0,09 lei/mp

17. Tarif pentru asistenţă tehnică acordată la executarea tratamentelor
10% din val.
substanţelor folosite
18. Tarif pentru tăiat pomi

1,62 lei/pom
Tariful creste odata cu mărimea coronamentului
şi poate ajunge pana la 5,50 lei/pom

* Menţionăm că tarifele nu conţin TVA şi pot fi reactualizate pe parcursul anului în
funcţie de coeficientul de inflaţie precum şi de modificarea preţului la carburanţi,
energie electrică şi salariile celor care participă la acţiuni.

