
1 

 

ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100 

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 11/2021   

privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de 

închiriere a utilajului buldotractor, aflat în patrimoniul comunei Balșa 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă 

ordinară, în data de 26 februarie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/14/20.01.2021, la 

proiectul de hotărâre nr. 3/20.01.2021, prin care se propune aprobarea taxei de 

închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului 

buldotractor, aflat în patrimoniul comunei Balșa; 

- Raportul nr. 2055/15/20.01.2021 al Compartimentului administrativ, 

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balşa;   

- Avizul favorabil nr. 2055/43/18.02.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: 

agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

-prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și art. 30 din legea nr. 273/2006, privind 

finanțele publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită 

obligația autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii 

publice proiectele de acte normative; 
În conformitate cu dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), 

lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. c) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldotractor, aflat în patrimoniul 

comunei Balșa, pentru prestarea de lucrări specifice de către persoanele fizice și 

juridice, care solicită închirierea acestui utilaj. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului 

buldotractor aflat în patrimoniul comunei Balșa, pentru prestarea de lucrări specifice 

de către persoanele fizice si juridice, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldotractor, în cuantum de 

120 lei/oră, închirierea făcându-se pentru minim o oră. 
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(2) Taxa de închiriere se calculează de la momentul începerii deplasării, din 

curtea Primăriei comunei Balșa, către locația solicitantului. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Balșa prin Compartimentul administrativ financiar-contabil din aparatul de 

specialitate. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, 

Compartimentului administrativ financiar-contabil, Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare. 

 

Balşa la,  26 februarie 2021 

 

  

Preşedinte de ședinţă                                                              Contrasemnează,  

             Murg Roman                                                                       Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                        Jr. Tătulea Silviu-Petru             

                                      

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 26 februarie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”. 
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ANEXĂ LA HCL NR. 11/2021 

 

REGULAMENTUL 

privind modalitatea de închiriere a utilajului buldotractor aflat în patrimoniul comunei 

Balșa, pentru prestarea de lucrări specifice de către persoanele fizice si juridice 

 

 

Art.1.-Prevederile prezentului Regulament stabilesc regulile generale de 

închiriere și exploatare a buldotractor, achiziționat de comuna Balșa, către persoane 

fizice sau juridice, pentru efectuarea de lucrări specifice, pe teritoriul unității 

administrativ-teritoriale comuna Balșa sau alte locații. 

 

Art.2.- În vederea obținerii de venituri la bugetul local al comunei Balșa și în 

scopul autofinanțării utilajului de tip buldotractor NEW HOLAND LB 95, aflat în 

proprietatea comunei Balșa, se instituie taxa specială de închiriere a utilajului, prin 

Hotărâre a Consiliului Local.  

Taxa specială de închiriere se poate actualiza anual sau ori de câte ori este 

nevoie, prin Hotărâre a Consiliului Local, în funcție de evoluția prețului carburanților, 

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

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

către compartimentele din aparatul de specialitate al primarului.  

 

Art.3.-Procedura de închiriere este după cum urmează: 

-solicitantul va depune o cerere scrisă la Registratura Primăriei comunei Balșa, în care 

va specifica: numărul estimativ de ore pentru care solicitantul închiriază utilajul, dar 

nu mai puțin de o ora, locația și activitățile care urmează a fi executate; 

-cererea este aprobată de către primarul comunei Balșa, care, va programa data și ora 

deplasării utilajului, în funcție de alte solicitări similare, sau de necesitățile pe care le 

au autoritățile locale, aceste necesități având prioritate exclusivă; 

-stabilirea tarifului de închiriere, comunicarea valorii tarifului solicitantului, care va 

achita taxa, anticipat, la casieria Primăriei comunei Balșa; 

- taxa de închiriere se calculează de la momentul începerii deplasării, din curtea 

Primăriei comunei Balșa, către locația solicitantului. 

 

Art.4.-Operatorul/conducătorul utilajului Buldotractor, va ține o evidență scrisă 

privind: 

- numărul de ore de funcționare; 

- operațiunile executate și locația unde s-au efectuat lucrările; 

- consumul de carburant; 

- cheltuielile cu întreținerea utilajului (piese schimbate, manopera de lucru, etc.). 

 

 

Preşedinte de ședinţă                                                             Contrasemnează,  

             Murg Roman                                                                     Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                                Jr. Tătulea Silviu-Petru              


