
  

 

CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.11/23.02.2021 

privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator  
aflat în patrimoniul comunei Poienarii de Muscel 

 
 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 623/16.02.2021  al primarului comunei și  raportul  nr. 

624/16.02.2021  întocmit de compartimentul contabilitate ; 
- prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare și Legii 273/2006 privind Finațele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
În  temeiul dispozițiilor  art. 129 ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ potrivit căruia ,, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. ” 

  Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 
  În  baza  art.139  ,alin.3,lit.c din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ  : 
 
 
 

 HOTĂRĂȘTE 
  
  Art.1. - Se aprobă închirierea utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei 
Poienarii de Muscel, pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice, care solicită 
închirierea acestui utilaj. 

Art.2. - Se aprobă regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului 
buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Poienarii de Muscel pentru prestarea de lucrări specifice 
către persoane fizice și juridice, conform Anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - (1) Se aprobă taxa de închiriere pentru realizarea de lucrări specifice a utilajului 
buldoexcavator în cuantum de 200 lei/oră, închirierea se va face pentru minim o oră. 
          -(2)Pentru deplasările mai mari de 10 Km, pe lângă tariful de 200 lei/oră se plătește 
deplasarea, contravaloarea acesteia fiind echivalent a 8 litri/oră. 

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  
Primarul comunei Poienarii de Muscel și Compartimentul impozite și taxe locale. 
 Art.5  - Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
 Dată astăzi :23.02.2021   
 
                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
     Alerguș Adrian                                                             Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
 
             Nr.consilieri prezenţi : 13 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 13 
              -împotrivă :0 
 
 



  

 

CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL     Anexa nr.1 
JUDEŢUL ARGEŞ        la H.C.l. nr.11/23.02.2021 
 
 
 

 

 

REGULAMENTUL 

privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator  

aflat în patrimoniul comunei Poienarii de Muscel 

 

Art. 1 Prevederile prezentului Regulament stabilesc regulile generale de închiriere și exploatare a 
buldoexcavatorului achiziționat de comuna Poienarii de Muscel, către persoane fizice sau juridice, pentru 
efectuarea de lucrări specifice, pe raza comunei Poienarii de Muscel sau alte locații. 

Art. 2 În vederea obținerii de venituri în scopul autofinanțării utilajului de tip buldoexcavator, aflat 
în proprietatea comunei Poienarii de Muscel, se instituie taxa specială de închiriere a utilajului prin 
hotarâre de Consiliul Local. 

Art. 3 Procedura de închiriere este următoarea: 

- solicitantul va înregistra o cerere scrisă la registratura primăriei comunei Poienarii de Muscel, în 
care va specifica, numărul estimativ de ore pentru care solicitantul închiriază utilajul, dar nu mai puțin de 
o oră, locația și activitățile care urmează să fie executate. 

- cererea este aprobată de conducătorul instituției care va programa data și ora deplasării utilajului, în 
funcție de alte solicitări similare, sau de necesitățile urgente ale autorităților locale care au prioritate 
exclusivă. 

- stabilirea tarifului de închiriere o face conducătorul unității care va comunica solicitantului 
valoarea acesteia, iar solicitantul are obligația să achite taxa, anticipat, la casieria primăriei. 

- pentru deplasări mai mari de 10 km, pe lângă tariful stabilit, solicitantul are obligația să plătească 
suplimentar deplasarea, reprezentând valoarea în lei a numărului de litri de carburant/oră stabiliți de 
conducătorul unității. Plata se face anticipat odată cu plata tarifului de închiriere, la casieria primăriei. 

Art.4 Operatorul utilajului va ține o evidență privind: 

- numărul de ore de funcționare; 

- operațiunile executate și locația; 

- consumul de carburant; 

- cheltuielile cu întreținerea. 
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