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                                                               HOTĂRÂRE 

          privind  aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a  

                  utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gura Vitioarei, județul Prahova  

 

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului 

privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gura Vitioarei,  

județul Prahova , elaborat din inițiativa viceprimarului cu atributii de primar al localitatii , 

          Având în vedere raportul nr. 6390/03.09.2020 al compartimentului patrimoniu și arhivă din cadrul 

instituției, 

          Tinand cont de prevederile legii nr. 273/2006, privind finanţele publice  locale, cu modificările şi 

completările ulterioare si de prevederile art.486 alin.2- alin.3 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.c și alin. (6) lit. a coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g  și  

art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările 

ulterioare; 

          Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei ,judetul Prahova , 

 

 

                                                            HOTĂRĂȘTE:  

 

Art.1. - Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gura Vitioarei, 

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

acestui utilaj , în cuantum de 150 lei/oră. Pentru deplasările mai mari de 5 km, pe lângă tariful de 150 lei/oră 

se plătește deplasarea, contravaloarea acesteia fiind echivalent a 7,5 litri motorină / oră. 

Art.2-  Se aprobă regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în 

patrimoniul comunei Gura Vitioarei, pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul cu atribuții de primar al 

comunei Gura Vitioarei, prin aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei. 

Art. 4.- Prin grija secretarului general al comunei Gura Vitioarei prezenta hotărâre se comunica 

viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Gura Vitioarei, prefectului județului Prahova , 

compartimentelor de resort și se publica in Monitorul Oficial Local al comunei Gura Vitioarei. 
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