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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR      

COMUNA TARCEA        

Nr.101 din 29.07.2022      

 

     

    

R E F E R A T     D E     A P R O B A R E 

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 

 

 

 

       Comuna Tarcea deține în proprietate un utilaj de tip buldoexcavator. 

  Acest utilaj a fost achiziționat în scopul efectuării unor lucrări de reparații și 

întreținere a drumurilor comunale, deszăpezire, săpat șanțuri etc. 

  În ultima perioadă sunt solicitări de la  persoane fizice din localitate pentru 

închirierea acestui utilaj, în scopul rezolvării anumitor lucrări personale, 

  În vederea obținerii unor venituri și autofinanțării utilajului de tip 

buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei Tarcea, propun să se instituie o taxă specială de 

închiriere a respectivului utilaj, prin hotărâre de consiliu local, urmând ca respectiva taxă să 

se actualizeze prin hotărâre de consiliu local în funcție de evoluția  prețului carburantului, 

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

întreținere și funcționare, pe bază de notă de fundamentare întocmită în acest sens. 

  Având în vedere prevederile: 
-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.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

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

ulterioare; 

 

     Propun adoptarea hotărârii privind aprobarea  tarifului orar de lucru și a 

Regulamentului de închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea 

Comunei Tarcea. 
 

 

           Primarul Comunei Tarcea, 

Anton-Arpad VAJNA 
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