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H O T Ă R Â R E A  NR. 47 

 
 Privitor la: închirierea buldoexcavatorului, aflat în administrarea 

consiliului local Roşiile pentru prestarea unor servicii 
către terţi cu plata unei taxe de 150 lei/oră. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 31.05.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Mrejea Gheorghe a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
31.05.2022; 
 Luând în dezbatere referatul/raportul de specialitate al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 2197/24.05.2022 prin care propune adoptarea unei 
Hotărâri a consiliului local privind modificarea tarifului orar pentru închirierea 
buldoexcavatorului aflat în dotarea primăriei, utilaj care este folosit pentru 
realizarea activităţilor specifice administrării şi întreţinerii patrimoniului public şi 
privat al comunei, cu menţiunea că o parte din costurile întreţinerii acestui tip de 
utilaj se pot acoperi şi prin închirierea acestuia, raportul comisiei stabilite prin 
dispoziția a primarului privind consumul de carburanți a utilajului având în vedere 
că prețul la carburant s-a majorat având în vedere și caracteristicile tehnice ale 
utilajului, gradul de uzură al acestuia şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare;  
 Văzând că prin H.C.L. Roșiile nr. 18/2016 s-a aprobat închirierea 
buldoexcavatorului, aflat în administrarea consiliului local Roşiile pentru prestarea 
unor servicii către terţi cu plata unei taxe;  
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, 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; 
 În temeiul art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art. 133 alin. (1), art. 134 
alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 
200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă, domnul Ioana 
Bogdan, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
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H O T Ă R Â R E  
 

Art.  1. Începând cu data de 01 iunie 2022, se aprobă ca taxa de închiriere a 
utilajului buldoexcavator, aflat în administrarea consiliului local Roşiile pentru 
prestarea unor servicii specifice către terţi persoane fizice și juridice care solicită 
închirierea acestui utilaj, persoane care sunt înregistrate în evidențele agricole și 
fiscale, să fie la tariful de 150 lei/oră, cu carburantul și deserventul proprietarului 
utilajului. 
 Art. 2. (1) Închirierea buldoexcavatorului se va face pentru minim o oră, 
numai pe teritoriul comunei Roșiile, făcând excepție cazuri situații de urgență la 
solicitarea UAT-urilori învecinate și se va ține cont de prioritățile lucrarilor de 
interes public local. 
 (2) În situaţia în care buldoexcavatorul este solicitat în acelaşi timp de mai 
multe persoane fizice sau juridice închirierea se va face prin licitaţie conform legii. 
 Art. 3. Pentru deplasarea utilajului de la locul parcării – Primăria Roșiile, pe 
lângă tariful stabilit la art.1, se plăteşte contravaloarea deplasării, aceasta fiind 
echivalentul a 7,5 litri motorină/oră 
 Art. 4. (1). Taxele pentru prestarea serviciilor se va face la casieria 
Primăriei Roşiile, anticipat, iar evidența beneficiarilor serviciilor se va ține în cadrul 
compartimentului impozite și taxe locale de către domnul Vlăduțu Ion, referent. 
 (2). 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 de executat, cererea supunându-se 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. 
 Art. 5. (1). 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. 
  (2). Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în 
condiţiile respectării caracteristicior tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la 
uzura prematură. 
 Art. 6. Începând cu data prezentei H.C.L. Roșiile nr. 18/2016 își încetează 
aplicabilitatea. 
 Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea,  membrilor Consiliuli Local Roşiile, judeţul Vâlcea, compartimentului 
financiar-contabil– impozite și taxe locale, domnului Vlăduțu Ion, deserventului 
utilajului Ștreangă Alexandru şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roșiile, 31.05.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
         MREJEA GHEORGHE                       Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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