
 

 

 

                 
 

  HOTĂRÂREA Nr.13 
din 28 martie 2019  

privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul 
comunei TREZNEA, județul SĂLAJ. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în ședință prdinară 
 Având în vedere : 

- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2020 din 
23.03.2019; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este 
favorabil ; 

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

- prevederile Legii nr.227/2006 prifind Finanțele Publice Locale, cu 
modificările și completările ulterioare 

- prevederile art.36, alin.(2) lit.c și alin.5 , lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publică locală, republicată, cu modirficările și completările ulterioare 

- In temeiul art. 45 și 115 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRÂȘTE : 

 
Art.1 (1)Se aprobă inchirierea utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul 

comunei Treznea, pentru prestarea  de lucrări  specifice către persoane fizice și 
juridice, care solicită închirierea acestui utilaj. 
  Inchirierea se va face în conformitate cu Regulamentul aprobat 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre 
 Art.2 (1) Aprobă taxa de inchiriere a utilajului buldoexcavator în cuantum de 
90 lei/oră ( realizarea lucrări  specifice), închirierea făcându-se pentru minim o oră. 
         (2) pentru deplasările mai mari de 4 km pe lîngă tariful de 90 lei/oră se 
plătește deplasarea, contravaloarea acesteia fiind echivalent a  6,5 litri motorină/oră. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredfințează d-ul Romitan 
Camil-Vasile viceprimar și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Treznea. 
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la  : 

- Instituția pefectului judetului Sălaj 
- Primarul comunei 
- Compartimentul contabilitate 
- Dosar hotărâri 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 

 

 



- Dosar de ședință 
-  se postează pe site-ul comunei  www. primariatreznea.ro. 

 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ                                
ROMITAN CAMIL-VASILE                    SECRETARUL COMUNEI 
                                    BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN   

 
Consilieri prezenţi : 8 
Consilieri absenti : 1 
Voturi pentru 8 
Voturi împotrivă –                                                                                                          
 


