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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 

 

 

P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E  

Nr.51 din 29.07.2022  

 

privind aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de închiriere a utilajului 

de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei Tarcea 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de __.__.2022; 

 

Având în vedere:  
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tarcea, în calitate de initiator al Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de închiriere a utilajului 

de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei Tarcea; 

-Raportul de specialitate  al Compartimentului Financiar-Contabil;  

-Avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al  comunei, gospodărire comunală, servicii, 

agricultură și comerț;  
 

    În conformitate cu prevederile:  

-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificată și completată; 
-art.87, art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) şi (3) lit.c) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 
    În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

   

Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi __ ”abțineri” din cei  __ consilieri 

prezenţi; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.-Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul 

Comunei Tarcea, pentru prestarea de lucrări specifice în beneficiul persoanelor fizice și juridice, 

care solicită închirierea acestui utilaj, în cuantum de 200 lei/oră, durata minimă a închirierii fiind 

de o oră. 
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Art.2.-Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului 

buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Tarcea, pentru prestarea de lucrări specifice de către 

persoane fizice și juridice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.  

 

Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 

Tarcea domnul Anton-Arpad VAJNA prin Serviciul de Gospodărire Comunală ȘI 

Compartimentul Financiar Contabil. 

 

Art.4.-Prezenta se comunică: 

   -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

   -Primarului Comunei Tarcea, 

   -Compartimentului Financiar Contabil, 

   -Serviciul de Gospodărire Comunală, 

   -Se aduce la cunoștință publică, 

   -La dosar. 

   

 

 

Inițiator:     Avizat pentru legalitate: 

Primarul Comunei Tarcea,   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

Anton-Arpad VAJNA   Elisabeta BĂICAN 
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ROMÂNIA        Anexa la Proiectul 

JUDEŢUL BIHOR       Nr.51 din 29.07.2022 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 
 

Regulament privind modalitatea de închiriere 

a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Tarcea 

 

 

   Art.1.-Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli de închiriere şi exploatare a 

buldoexcavatorului aflat în proprietatea Comunei Tarcea,  în beneficiul persoanelor fizice şi 

juridice interesate, pentru a efectua lucrări specifice.  

 

   Art.2.(1).-În vederea obţinerii de venituri suplimentare la bugetul local al Comunei 

Tarcea, se instituie prin hotărâre a Consiliului Local taxa specială de închiriere a utilajului tip 

buldoexcavator. 

 

    (2) Taxa specială de închiriere – stabilită la nivelul a 200 de lei/oră - se va ajusta 

anual prin hotărâre a Consiliului local, în funcţie de evoluţia preţului la carburant, 

caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de uzură al acestuia şi a cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare, pe bază de notă de fundamentare întocmită în acest sens.  

 

   Art.3.-Procedura de închiriere este următoarea:  

-Orice persoană interesată poate depune o cerere scrisă la casieria Comunei Tarcea, în acest 

înscris urmând a se preciza numărul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea 

utilajului, locaţia şi activităţile care se doresc a fi executate (conformn anexei la prezentul 

Regulament). 

-Cererea se supune aprobării Primarului care va programa data şi ora deplasării utilajului, în 

funcţie de alte solicitări similare sau de necesităţile autorităţilor locale care au prioritate 

exclusivă;  

-La casieria Comunei Tarcea se achită în avans taxa de închiriere pentru minim o oră de 

funcționare.  

-Stabilirea taxei finale aferente timpului de închiriere efectuat de conducătorul utilajului, 

comunicarea valorii acesteia solicitantului, respectiv achitarea diferenței de taxă la casieria 

instituţiei, se face după finalizarea executării lucrărilor solicitate;  

-Închirierea buldoexcavatorului se face pentru minim o oră, urmând a putea fi cronometrate 

în continuare fracţiuni de oră (minim jumătate de oră) pentru continuarea lucrării;  

-Taxarea perioadei de timp pentru închiriere începe cu ora deplasării utilajului din locul unde 

se află parcat şi se termină la ora la care acesta se reîntoarce la locul de parcare;  

 

   Art.4.(1).-Conducătorul utilajului va ţine o evidenţă privind:  

-Numărul de ore de funcţionare, pe zile;  

-Operaţiunile executate şi locaţia;  

-Consumul de carburant, defalcat pe fiecare solicitare în parte (în situaţia în care în aceeaşi zi 

utilajul este închiriat de către două sau mai multe persoane fizice sau juridice diferite);  

-Cheltuieli de întreţinere.  

   (2).-Evidenţa prevăzută la alin.(1) se va viza de către Primar.  

  (3).-Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în condiţiile 

respectării caracteristicior tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la uzuri premature.  
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Anexa la Regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator 

aflat în patrimoniul Comunei Tarcea, aprobat prin Hotărârea nr.53 din 31.08.2022 

 

AVIZAT FAVORABIL PRIMAR  
SEMNĂTURĂ _____________  

Pentru data de __/__/____  ora ____  

  

 

 

DOMNULE PRIMAR, 
 

    Subsemnatul/a_______________________________________________ domiciliat/ă 

în municipiul/orașul/comuna ____________________ str./sat ____________________ 

nr.______ județul _____________________ posesor al BI/CI seria ____ nr. _____________ 

eliberat de SPCLEP ____________________________________________ la data de 

__/__/____ CNP _________________________________, 

      Vă rog să-mi aprobați închirierea buldoexcavatorului aflat în proprietatea Comunei 

Tarcea, pentru efectuarea următoarelor lucrări: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

în data de __/__/____ , pentru un timp estimativ de _____ ore.  

 

Data________________  

Semnătura______________________  

 

 

Conducător utilaj:  

Am efectuat lucrări cu utilajul buldoexcavator, în data de __/__/____, de la ora ____ până la 

ora ____.  

Numele și prenumele:  

Semnătura:  

Compartiment Financiar-Contabil:  

S-a încasat suma de ________ lei, pentru un număr de ____ ore lucru, cu chitanța 

nr.__________din data de __/__/____.  

Numele și prenumele:  

Semnătura  
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