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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

Nr. 102 din 29.07.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor la proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifului orar de lucru și a 

Regulamentului de închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea 

Comunei Tarcea 

 

 Având în vedere faptul că sunt solicitări de la  persoane fizice din localitate pentru 

închirierea  utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei Tarcea, în vederea 

rezolvării anumitor lucrări personale și pentru a obține venituri în vederea autofinanțării 

utilajului, este necesar a se institui  o taxă specială de închiriere a acestuia și a aproba un 

Regulament prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 Procedura de închiriere propusă este următoarea: 

-Persoana 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;  

Totodată operatorul utilajului va ține o evidență 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.  

 

  Alin.(1-3) ale art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu modificările şi 

completările ulterioare prevăd următoarele: 

 

”Art. 484: Taxe speciale 

 (1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2)Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 
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cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3)Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să 

efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede la rrt.30 următoarele: 

”Art. 30: Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale 

(1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 

aprobă taxe speciale. 

(2)Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 

publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 

funcţionare a acestor servicii. 

(3)Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 

activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

(4)Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de 

la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe 

pagina de internet sau în presă. 

(5)Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile 

de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea 

deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor 

primite. 

 (6)Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice 

şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 

respective. 

(7)Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un 

cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost 

înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative.” 

 

 În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei 

publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, astfel cum prevede 

alin.(3) al art.87 din Codul Admistrativ.   

                                          

       În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.557/2019 privind Codul administrativ cu modificările și compeltările ulterioare; 

       

Propunem a se supune spre aprobare Consiliului local al Comunei Tarcea, proiectul 

de hotărâre ce ca obiect aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de 

închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei Tarcea. 
  

Compartimentul Financiar Contabil 

Inspector 

Cerasella-Nicoletta KORODI 
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