
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL  BÂRA 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor taxe de închiriere a utilajelor, buldoexcavator si vidanjă ,aflate în patrimoniul  

comunei Bâra, județul Neamț 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA, JUDEŢUL  NEAMȚ, întrunit in şedinţa 

ordinara, astăzi  27 mai 2022,  

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bâra, domnul Petraru Dănuț înregistrat cu nr. 1505 din 

19.05.2022; 

 - Raportul compartimentului contabilitate, taxe si impozite înregistrat cu nr.1506  din 19. 05.2022;  

- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei Bâra, 

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 Bâra, înregistrat cu nr.    

din  05.2022;  

- 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 Bâra, înregistrat cu nr.  din  05.2022;  

- 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 Bâra nr. din 12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2022;  

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.227/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 



 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă închirierea utilajelor buldoexcavator si vidanjă, aflate în patrimoniul comunei Bâra, 

județul Neamț, pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice, care solicită 

închirierea acestora.  

Art.2 Închirierea se va face în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul local Bâra, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2.(1) Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator în cuantum de 200 lei/oră (realizarea 

de lucrări specifice), închirierea facându-se pentru minim o oră  ,cu fracţiuni de oră (minim jumătate 

de oră) pentru continuarea lucrării; 

2.(2) Se aprobă taxa vidanjare, ce se execută cu tractorul, vidanja și deservent, aflate în administrarea 

consiliului local Bira pentru prestarea unor servicii specifice în localitate către terţi, persoane fizice și 

juridice care sunt înregistrați în evidențele agricole și fiscale, la tariful de 300 lei/vidanja; 

2.(3) Se completează Anexa I Hotărârea Consiliului Local al comunei Bâra nr. 70/20.12.2021 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 prin introducerea a doua  puncte ,la capitolul 

IX Alte impozite si taxe locale Art 486 alin.2 respectiv,  

- Taxa specială de închiriere utilaj buldoexcavator = 200  lei/ora sau fractiune 

- Taxă specială pentru inchiriere vidanjă  = 300 lei/vidanja 

Art.3 Compartimentul contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bâra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, în termenul legal, prin grija secretarului general, Primarului 

comunei Bâra, Compartimentului contabilitate, taxe și impozite, precum și Instituției Prefectului –  

Județul Neamț pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

PETRARU DANUȚ 

 AVIZAT 

                                                                                                     Secretar general comună,   

        Danca Maria 

 

 

 



Anexă la HCL nr.      /  05.2022  

 

 

 

REGULAMENT PRIVIND MOLALITATEA DE ÎNCHIRIERE A UTILAJELOR 

BULDOEXCAVATOR ȘI VIDANJĂ DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 

 

 

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

buldoexcatorului și vidanjei  aflate în patrimoniul comunei Bâra de către persoanele fizice și juridice 

pentru a efectua lucrări specifice pe teritoriul UAT Bâra.  

Art.2 În vederea obținerii de venituri în scopul autofinanțării utilajelor tip buldoexcator și 

vidanjă se instituie taxa de închiriere prin Hotărârea Consiliului Local Bâra. Taxa de închiriere se 

poate ajusta anual de asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local Bâra, 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 Bâra 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 și a vidanjei ,minim o vidanjare 

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 

 

 



 JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BIRA 

 Nr. 1505 DIN 19.05.2022 

 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 

 privind motivarea necesităţii şi oportunităţii adoptării unei hotărâri pentru aprobarea taxei de 

închiriere şi a regulamentului privind modalitatea de închiriere a unor utilaje,respectiv 

buldoexcavator și vidanjă aflate în patrimoniul comunei Bira, judeţul Neamt 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind 

Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Examinând : 

 - raportul  nr. 1506 din 19.05.2022;  

Propun ca în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. 

(1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea conform proiectului anexat. 

 

 

 

 

 PRIMAR, 

 

                                                 EC. PETRARU DANUT 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

NR. 1506 DIN 19.05.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu: 

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

ulterioare; 

 - prevederile art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Propun, ca fiind necesară şi oportună aprobarea taxei de închiriere şi a regulamentului privind 

modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator si vidanjă, aflate în patrimoniul comunei Bira, 

judeţul Neamt, astfel: 

 - să se stabilească reguli de închiriere şi exploatare a buldoexcavatorului MST MODEL 642 PLUS,și 

vidanjei ,către persoanele fizice şi juridice, pentru a efectua lucrări specifice;  

- să se instituie taxa specială de închiriere a acestuia prin hotărâre a Consiliului local;  

- taxele speciale de închiriere să se poată 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;  

Să se stabilească Procedura de închiriere care să fie următoarea:  

- Solicitanţii depun o cerere scrisă la casieria primăriei, în care se va preciza numărul estimativ de ore 

pentru care se solicită închirierea utilajului, locaţia şi activităţile executate 

 - 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; 

 - Stabilirea taxei aferente timpului de închiriere estimate de solicitant, comunicarea valorii acesteia 

solicitantului, respectiv achitarea taxei la casieria instituţiei, se fac anterior începerii executării 

lucrărilor solicitate; 

 - Închirierea buldoexcavatorului  se face pentru minim o oră, cu fracţiuni de oră (minim jumătate de 

oră) pentru continuarea lucrării și a vidanjei ,minim o vidanja. 

- 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;  

- Conducătorul utilajului va ţine o evidenţă, care se va viza de către primarul comunei, privind:  

- numărul de ore de funcţionare, pe zile; 

 - operaţiuni 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.  

Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în condiţiile respectării 

caracteristicior tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la uzura prematură. 

 Pentru care am încheiat prezentul. 

  

 

 

Referent  impozite si taxe, 

 

Baciu Valerica 

 

 

 


