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HOTĂRÂREA NR. 42 

Din 29 august 2014 

 

privind stabilirea taxei speciale de închiriere a buldoexcavatorului 

aparţinând Primăriei oraşului Ungheni 

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 august 

2014, 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar Victor Prodan, înregistrată la nr. 

1418/07.03.2014, 

- raportul de specialitate al compartimentului impozite şi taxe locale, înregistrat la 

nr. 1419/07.03.2014, 

- Art. 5, alin (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Titlul IX , punctele 192, 193 şi 195 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit.c), art 45, alin.(2), lit.c) şi art.115, alin.(1), 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



Art.1 Se aprobă închirierea utilajului buldoexcavator aparţinând Primăriei oraşului 

Ungheni pentru prestarea unor servicii specifice către terţi, persoane fizice şi juridice. 

Art.2 Se aprobă stabilirea tarifului de închiriere a utilajului buldoexcavator pentru 

prestarea unor servicii specifice către terţi, persoane fizice şi juridice, după cum urmează: 

- Tarif închiriere buldoexcavator - 90 lei/oră 

Art.3 Tariful pentru închirierea buldoexcavatorului către terţi, persoane fizice şi juridice, 

se achită anticipat la caseria primăriei oraşului Ungheni, evidenţa beneficiarilor serviciului 

prestat se ţine de către viceprimar şi compartimentul impozite şi taxe locale. 

Art.4 Viceprimarul şi serviciul financiar – contabilitate din cadrul primăriei oraşului 

Ungheni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Durata de închiriere a utilajului buldoexcavator este de minim o oră şi maxim opt 

ore pe zi lucrătoare şi se evidenţiază din moment ce utilajul pleacă către locul unde este solicitat 

a se face lucrarea. 

          Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Viceprimarului orașului Ungheni, județul Mureș, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

                                         

Adoptata in Ungheni, la data de 29 august 2014 
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