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SECRETAR      ANEXA   HCL nr.13 /2019 
Nr.2020 din 23.03.2019 
 

REGULAMENT  
privind modalitatea de inchiriere a buldoexcavatorului de către persoane fizice       

sau juridice . 
 

 Art.1 Prevederile prezentului Regulamnent stabilesc regulile generale  de 
inchiriere și exploatare a buldoexcavatorului achizitionat de comuna Treznea, către 
persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea de lucrări specific, pe raza UAT sau 
alte locații . 
 Art.2 In vederea obținerii de venituri  în scopul autofinanțării utilajului  de tip 
buldoexcavator,  aflat în proprietatea comunei Treznea, se instituie taxa specială de 
inchiriere a utilajului, prin hotărâre de consiliu local,Taxa specială de inchiriere se 
poate actualiza  anual,sau ori de câte ori este nevoie, prin HCL în  funcție de evoluția 
prețului carburantilor, caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de uzură al acestuia 
și a cheltuielilor de întreținere și funcționare, pe bază de notă de fundamentare 
intocmită în acest sens. 
 Art.3 Procedura de inchiriere este următoarea : 

- solicitatul va depune o cerere scrisă la Registratura primăriei comunei 
Treznea, în care va specifica, numărul estimativ  de ore pentru care solicitantul 
inchiriază utilajul ,dar nu mai putin de  o oră, locația și activitățile care urmează a fi 
executate : 

- cererea este aprobată de conducătorul instituției care va programa data și 
ora deplasării utilajului, în funcție de alte solicitări similare, sau de necesitățile 
autorităților locale care au prioritate exclusivă; 

- stabilirea tarifului de inchiriere, comunicarea valorii acesteia solicitantului, 
care va achita taxa , anticipat, la caseria primăriei; 

- pentru deplasări mai mari de 4 km pe lângă tariful  stabilit, se platește 
suplimentar deplasarea, reprezentând  litri de motorina /oră 

Art.4 Operatorul utilajului va ține o evidență privind : 
- numărul de ore de funcționare; 
- operațiunile exxecutate și locația; 
- consumul de carburant; 
- cheltuielile cu întreținerea ; 

 
INTOCMIT, 
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