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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator proprietatea Primăriei 

comunei Unțeni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei cu nr. 4901/2014 cu calculația de funcționare pentru utilajul buldoexcavator ; 
analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni, cu expunerea de motive nr. 4902/2014, 

 având în vedere rapoartele de avizare ale: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
în baza prevederilor: 
- art. 19 lit. c), e), g) și art.39 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 
- art. 30 alin.1, 2, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice; 
în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. – Aprobă prețul de încasare pentru închirierea utilajului buldoexcavator proprietatea 
primăriei comunei Unțeni, după cum urmează: 

- Total tarif = 120 lei/oră funcționare 
Art.2. – 1) Taxa prevăzută la art. 1 se plătește anticipat, la casieria primăriei comunei Unțeni.   
2) Sumele obținute din taxele de închiriere se cuprind în cap. Venituri la bugetul local. 
Art.2. – Viceprimarul comunei Unţeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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