ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator afîat în patrimoniul comunei
Mitreni, județul Calarasi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in şedinţa ordinara,
astăzi 21 ianuarie 2021,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Mitreni, domnul Ciprian-Constantin Panait
nr.189/ 13.01.2021;
- Raportul compartimentului contabilitate, taxe si impozite nr. 188/13.01.2021
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al
comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 7/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 8/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe
langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 9/21.01.2021;
- art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 80/14.12.2020 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările șicompletările ulterioare;
- prevederile Legii nr.227/2006 prifind Finanțele Publice Locale, cumodificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 129 alin.(l), alin.(2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit.
g) din din Ordonanța de urgență a Guvernului României privind Codul administrativ,

În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 240 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
Artl (1) Se aprobă închirierea utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Mitreni, județul
Călărași pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice, care solicită închirierea
acestui utilaj.
(2) Închirierea se va face în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul local Mitreni,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator în cuantum de 150 lei/oră
(realizarea de lucrări specifice), închirierea facându-se pentru minim o oră.
(2) Se completează Anexa I Hotărârea Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 80/14.12.2020
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 prin introducerea unui nou
punct, respectiv, Taxa specială de închiriere utilaj buldoexcavator.
Art3 Compartimentul contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mitreni va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, în termenul legal, prin grija secretarului general, Primarului
comunei Mitreni, Compartimentului contabilitate, taxe și impozite, precum și Instituției
Prefectului - Județul Călărași cu scopul exercitării controlului de legalitate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
Nr. 3
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 21 ianuarie 2021

Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 7

Anexă la HCL nr. 3/21.01.2021
REGULAMENT PRIVIND MOLALITATEA DE ÎNCHIRIERE A
UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR DE CĂTRE PERSOANELE
FIZICE ȘI JURIDICE
Art. 1 Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli de închiriere si exploatare
a buldoexcatorului, aflat în patrimoniul comunei Mitreni de către persoanele fizice
și juridice pentru a efectua lucrări specifice pe teritoriul UAT Mitreni.
Art. 2 În vederea obținerii de venituri în scopul autofinanțării utilajului tip
buldoexcator se instituie taxa de închiriere prin Hotărârea Consiliului Local Mitreni.
Taxa de închiriere se poate ajusta anual de asemenea, prin Hotărârea Consiliului
Local Mitreni, în funcție de evoluția prețului la carburant, caracteristicile tehnice ale
utilajului, gradul de uzură, a cheltuielilor de întreținere și funcționare, pe bază de
notă de fundamentare întocmită în acest sens.
Art. 3 Procedura de închiriere este următoarea:
a). Solicitanții depun o cerere la Primăria comunei Mitreni în care se va preciza
numărul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea utilajului, locația și
activitățile executate;
Cererea se supune aprobării conducătorului instituției care va programa data
și ora deplasării utilajului, în funcție de alte solicitări similare sau de necesitățile
autorităților locale care au prioritate;
b). comunicarea valorii tarifului de închiriere acestuia solicitantului, respectiv
achitarea taxei la caseria unității.
c). închirierea buldoexcavatorului se face pentru minim o oră,
d). Ținerea de către operatorul utilajului a unei evidențe privind:
-numărul de ore de funcționare
-operațiuni executate și locația
-consumul de carburant;
-cheltuieli de întreținere.
Președinte de ședință
Consilier local Trăznitu Dumitru
Contrasemnează,
Secretar general comună
dr. Mariana Oprican

