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ANEXA HCL 39

REGULAMENT 
privind modalitatea de inchiriere a utilajelor 

aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj

Art 1. Prevederile prezentului  regulament stabilesc reguli de inchiriere si exploatare a
utilajelor  aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj, catre persoane fizice si
juridice,  pentru  a  efectua  lucrari  specifice   numai  pe  teritoriul  unitatii  administrativ
teritoriale.
Art. 2. In vederea obtinerii de venituri in scopul autofinantarii   functionarii utilajelor
aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj, se instituie o taxa speciala de
inchiriere a acestora prin hotarare a Consiliului Local. Taxa speciala de inchiriere se poate
ajusta anual deasemenea prin hotarare a Consiliului Local, in functie  de  evolutia pretului
la  carburant  ,  caracteristice  tehnice  ale  utilajelor,  gradul  de  uzura  al  acestora  si  a
cheltuielilor de intretinere si functionare.
Art 3. Procedura de inchiriere este urmatoarea: 
- solicitantul va depune o cerere scrisa la Registratura Primariei Danesti, insotita de actul
de  identitate  in  care  va  specifica  tipul  utilajului   ce  doreste  sa-l  inchirieze,  numarul
estimativ de ore, dar nu mai putin de o ora,  locatia si  lucrarile pe care doreste sa le
execute cu utilajul inchiriat. 
-cererea va fi aprobata de conducatorul institutiei, care va programa data si ora deplasarii
utilajului, in functie de alte solicitari similare sau de necesitatile autoritatilor locale care
au prioritate exclusiva.
-stabilirea  tarifului  de  inchiriere,  comunicarea  valorii,   acesteia  solicitantului,  care  va
achita taxa anticipat la casieria primariei.
-operatorul  utilajului  va  tine  o  evidenta  privind  numarul  de  ore  de  functionare,
operatiunile executate si locatia,  iar consumul de carburant și cheltuielile  cu intretinerea
vor fi gestionate de  compartimentul administrativ și întreținere.
    Avand la baza consumul de carburant,  consumul cu forta de munca si alte cheltuieli de
intretinere ,   taxa de inchiriere a utilajelor ( buldoexcavator Terex cu  accesorii, tractor
Belarus + remorca 8 t, camioneta  basculabila 3,5 t, remorca platforma transport, cilindru
compactor   Hamm,  robot   cosit  vegetatie)  este   diferentiata  in  functie  de  domiciliul
solicitantului  astfel:
- pentru persoanele cu domiciliul in localitate, conform actului de identitate atasat cererii
taxa de inchiriere a utilajului solicitat ( buldoexcavator Terex  cu accesorii sau tractor
Belarus cu remorca) sa fie de 100 lei/ora;
-pentru persoanele cu domiciliul in alta localitate care detin  gospodarii si terenuri  pe



raza comunei Danesti taxa de inchiriere a utilajului solicitat ( buldoexcavator Terex cu
accesorii, tractor Belarus + remorca 8 t, camioneta  basculabila 3,5 t, remorca platforma
transport, cilindru compactor  Hamm, robot  cosit vegetatie) sa fie de 300 lei/ora;
-pentru persoanele cu domiciliul in alte localitati, care nu detin rol fiscal sau agricol pe
raza comunei Danesti, utilajele  aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj,
nu pot fi inchiriate.
Orele   de  inchiriere  a  utilajelor  decurg  din  momentul  plecarii  utilajelor  de  la  sediul
Primariei Danesti, pana la revenirea la sediu
Prezentul Regulament privind modalitatea de inchiriere a utilajelor aflate in patrimoniul 
Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj va fi respectat de catre compartimentele functionale 
ale Primariei Danesti.
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 privind  aprobarea  taxei  de  inchiriere  si  a  Regulamentului  privind  modalitatea  de
inchiriere a utilajelor aflate in patrimoniul U.A.T. Comuna Danesti, Judetul Gorj

Consiliul Local al  Comunei Danesti, Județul Gorj
Avand in vedere:
     -    Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dănești, județul Gorj;

 Referatul domnului administrator public al UAT COMUNA DANESTI – dl 
Cherciu Viorel Cosmin;

 Raportul de specialitate  intocmit cu privire   la propunerea taxei  de inchiriere si a 
Regulamentului privind modalitatea de  inchiriere a utilajelor aflate in patrimoniul 
Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj;

 Prevederile art 129, alin 2, lit b) si alin 4 lit c) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ;

 Prevederile  art  30  din  Legea  nr  273/2006  privind  finantele  publice  locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 În temeiul art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art 1. Se aproba inchirierea  utilajelor aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul
Gorj  (  buldoexcavator Terex cu  accesorii,  tractor  Belarus + remorca 8 t,  camioneta
basculabila 3,5 t, remorca platforma transport, cilindru compactor  Hamm, robot  cosit
vegetatie) pentru prestarea  unor servicii specifice catre persoanele fizice si juridice care
solicita inchirierea acestor utilaje.

Art.2 Se aproba taxa de inchiriere a utilajelor aflate in patrimoniul Uat Comuna Danesti,
Judetul  Gorj   (  buldoexcavator  Terex  cu   accesorii,  tractor  Belarus  +  remorca  8  t,
camioneta  basculabila 3,5 t, remorca platforma transport, cilindru compactor  Hamm,
robot  cosit vegetatie)in suma de 100 lei/ora in cazul persoanelor solicitante cu domiciliul
in comuna Danesti, judetul Gorj, si in suma de 300 lei/ora in cazul persoanelor solicitante
cu domiciliul  in alte localitati.



Art 3. Se aproba Regulamentul  privind modalitatea de  inchiriere a utilajelor aflate in
patrimoniul Uat Comuna Danesti, Judetul Gorj – anexă la HCL.

Art 4. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari cade in sarcina compartimentelor de 
resort  din cadrul Primariei Danesti( impozite si taxe locale, administrator public,).

Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică: primarului, compartimentului administrativ și 
întreținere, Instituției Prefectului Județului Gorj,se afișează la sediul Primăriei comunei 
Dănești , județul Gorj.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local Danesti din data 
de  27.05.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi contra si....-.. abtineri din totalul 
de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.

PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA
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