
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
IZVOARE

norAnAnp
nr. 11 din 30.martie.2022

Privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului
buldoexcavator, aflat in patrimoniul UAT Comuna lzvoare,judetul Dolj

Consiliul Local al Comuneilnroare intrunit in qedinta ordinara din data de 30.03.2022

Avdnd in vedere:

- raportul nr. ll25 din 17.03.2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Izvoare, judetul Dolj
- referatul de aprobare al prirnarului comunei lzxoare, inregistrat sub nr.It26 din
17.03.2022

- prevederile art.484 din Legii nr.22712015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- prevederile art. 30 din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, republicata cu

modificarile si completarile urlterioare;
- prevederile H.C.L.Izvoare nr.72103.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale speciale pe anul 2022.

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Izvoare.

In temeiul art 129 alin.(2). lit.b si alin.(4), lit.c, art, 139, art 196 alin.(l), lit.a din
OUG.5712019. privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 (l) Se aproba inchirierea utilajului buldoexcavator, aflat in patrimoniul UAT lztroare,
iudetul Dolj, pentru prestarea de lucrari/servicii specifice de catre persoanele fizice si
juridice, care solicita inchirierea acestui utilaj.

(2) Inchirierea se va rcaliza in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat
conform anexei nr. I care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.Z Se aproba modelul cererii pentru inchiriere conform anexei nr. 2 care face parte

integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.3 (1) Taxa de inchiriere a utilajului
conform prevederilor H.C,L. Irvoare nr.
taxelor locale speciale pe anul 2022.

buldoexcavator este in cuantum de 120 lei/ ora

72103.12.2021 privind stabilirea impozitelor si



(2) Inchirierea se face pentru o perioada de minim o ora.

Art,4 Secretarul General cu atributii delegate al UAT lzvoare are responsabilitatea
comuniclrii prezentei hotdrdri Primarului , Viceprimarului Comunei lzvoarc, Instituliei
Prefectului - Judetului Dolj, Compartimentul financiar contabil, buget, impozite si taxe
locale, executari silite gi se aduce la cunogtintd publici prin publi carea acesteia pe pagina de
internet https : //primariaoornuneiizvoare.ro

Art. 5 Primarul, viceprimarul Comunei Izvoare gi Compartimentul financiar contabil, buget,
impozite si taxe locale, executari silite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei lzvoare vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[r6ri,

Adoptata cu un numar de { voturi pentru, din numarul total de 9 consilieri in
functie.
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Anexa nr. 1 la HCLlzvoare nr. 11 din data 30.03.2022

REGULAMENT
privind modalitatea de inchiriee a buldoexcavatorului de catre persoane fizice si

juridice

Art.l Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli de inchiriere gi exploatarc a
buldoexcavatorului TEREX, aflat in patrimoniul UAT Comuna lzvoare, citre persoanele
frzioe qi juridioe, pontru a ofogtua lucrari spocifloe,
Art,2 (l) In vederea oblinerii de venituri in scopul autofinanjdrii utilajului tip
buldoexcavator aflat in proprietatea UAT comunei lzvoare,judelul Dolj, se instituie taxa
speciald de inchiriere a acestuia prin hotdr6re a Consiliului Local.

(2) Taxa speciald de inchiriere se poate ajusta anual de asemenea prin hotdrdre a
Consiliului local, in funcjie de evoluJia prelului la carburant, caracteristicile tehnice ale
utilajului, gradul de nzttrd al acestuia gi a cheltuielilor de intrelinere gi funclionare, pe bazd, de
notd de fundamentare intocmitd in acest sens.
Art.3 Procedura de inchiriere este urmdtoarea:

(1) Solicitanlii depun o cerere scrisd (conform anexei 2 la HCL nr. ) la registratura
primdriei, in care se va preciza numdrul estimativ de ore pentru care se solicitd inchirierea
utilajului, locafia qi activit[1ile executate;

(2) Cererea se supune aprobdrii primarului care va programa data qi ora deplasdrii
utilajului, in funcfie de alte solicitdri similare sau de necesitdlile autoritdtrilor locale care au
prioritate exclusivS;

(3) inchirierea buldoexcavatorului se face pentru minim o orI.
(4) Stabilirea taxei aferente timpului de inchiriere estimate de solicitant, comunicarea

valorii acesteia solicitantului, respectiv achitarea taxei la casieria instituliei, se fac anterior
inceperii executdrii lucrdrilor solicitate;- (5) Taxarca perioadei de timp pentru inchiriere incepe cu ora deplasdrii utilajului din
locul unde se afli parcat gi se termind,la orula care acesta se reintoarce la locul de parcare;
Art,4 (1) Conducdtorul utilajului va fine o evidenjd privind:

- numdrul de ore de functionare, pe zile1'
- operafiuni executate gi locafia;
- consumul de carburant, defalcat pe fiecare solicitare in parte (in situalia in care in

aceeagi zi utilajul este inchiriat de c[tre doud sau mai multe persoane frzice sau juridice
diferite); - cheltuieli de intrefinere.

(2) EvidenJaprevdzutd,la alin. (l) se vavizade cdtre primarul comunei.
(3) Conducitorul utilajului rdspunde pentru exploatarea acestuia in condifiile respectdrii

caracteristicior tehnice,ftrd suprasolicitarc carc ar duce latzttraprematura.
Art.5 Primarul sau viceprimarul vor putea oricand sa verifice daca utilajul este utilizat in
scopul in care a fost inchiriat.
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PERSOANEFIZICE

Subsemnatul/a
com.

, domiciliatla avand resedinta in

bl._, SC. _; dp._,jud. _, posesor al BI/CI, Seria_, nr.
avand CNP in temeiul HCL lzvoare

Anexa nr. 2laHCL lzvoare nr.1 1 din data 30.03.2022

, avand sediul social in
)

, bl._, SC. &p._, jud Dolj, avand

str.

PERSOANE JUzuDICE
Subscrisa

Com.

nr.

str.

)

CUI
Formulez prezenta :

CERERE,
Prin care solicit sa imi inchiriati utilajul tip
Izvoare, pentru a desfasura lucrari
in:

buldoexcavator, aflat in patrimonial UAT
specific(activitati executate), constand

In satul Comun

Durata estimative a lucrarilor fiind de

Rezolutie primar:

flf ._, in data de

Semnatura:

ore.

^
Data:

C o ntr as emne azd,l av ize azd,.

pentru legalitate:
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