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    ANEXA nr.5 la HCL nr.128/22.12.2020 

Taxele serviciilor îndeplinite de Serviciul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă Nădlac pe anul 2021 

 

Nr. 
crt. 

 

Denumirea taxei/Tipul prestaţiei 

Cuantumul taxei  

1. Magirus Deutz/ IVECO 

* Utilizarea autospecialei de stins incendii Magirus pentru stingerea 

incendiilor sau la alte situaţii de urgenţă, şi pentru supravegherea 

respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, 

expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte 

asemenea, deservită de o grupă de intervenţie. (Calculul s-a făcut 

pentru 1 oră de funcţionare şi pentru deplasarea autospecialei pe 

distanţa de 1 km). 

 

378 Lei/oră/km 

2.  * Transportul apei cu autospeciala de stins incendii  320 Lei/oră/km 

3. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni, 

desfundarea podeţelor cu autospeciala de stins incendii. 

330 Lei/oră/km 

Activităţi fără utilizarea autospecialelor de stins incendii 

4. Utilizarea motopompei transportabile SKODA SP 12 RI 70,50 Lei/oră 

5. Utilizarea motopompei HONDA KPH 1100/GP 200 24,50 Lei 

6. Utilizarea cistenei de 8000 l pentru transportul apei 10 Lei/oră 

7. Utilizarea scării extensibile fără personalul serviciului 10 Lei/oră 

8. Intervenţia pompierilor pentru lucrări la înălţimi pentru degajarea 

zăpezii şi/sau a gheţii de pe clădiri sau pentru îndepărtarea 

obiectelor, păsărilor, animalelor de la înălţime. 

85 Lei/oră/pompier 

9. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, 

activităţi de filmare şi alte asemenea cu personalul de prevenire 

sau/şi intervenţie a serviciului voluntar, fără autospeciala de stins 

incendii. 

15 Lei/oră/persoană  

NOTĂ: 

1. Costul prestaţiei cu autospeciala de stins incendii pentru timpul diferit de  

     1 oră sau pe o altă distanţa decât 1 km, se calculează proporţional cu timpul    

prestat/respectiv distanţa efectiv parcursă. 

2. *La costurile de utilizare a autospecialei se adaugă costul apei folosite în 

activitatea respectivă. 

3. La taxa de utilizare a autospecialei de stins a incendii la intervenţii în situaţii de 

urgenţă se adaugă costul apei consumate pentru intervenţie şi/sau costu l 

mijloacelor de stingere consumate ( substanţe stingătoare). 
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