
 
                R O M Â N I A 

          JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL ROMÂNEŞTI 

   

 
P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  inchirierii camionului autobasculant  

şi stabilirea taxei de închiriere şi staţionare  

 

 Consiliul Local al comunei Româneşti , judeţul Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară de lucru  

în data de 28.05.2020; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 2334/08.05.2020 a domnului Dumitru Buzoianu, 

primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

având în vedere referatul de specialitate nr. 2335/08.05.2020;         

 având în vedere raportul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local Româneşti; 

            văzând prevederile art. 484 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare , prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  

cu modificările şi completările ulterioare; 

 în baza prevederilor art.129, alin (6), lit. b) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 

57/2019; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin.(2)  lit. c) şi ale art.139 alin.(1)  din Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 1)-Se aprobă închirierea camionului autobasculant aflat în domeniul privat al comunei 

Româneşti pentru prestarea unor servicii de transport către persoanele fizice şi juridice care solicită 

închiriea.  

                      2)-Închirierea se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2  1)-Se aprobă taxa de închiriere a camionului basculant în cuantum de 8 lei/km parcurs. 

                       2)-Se aprobă taxa de staţionare a camionului pentru timpul de staţionare al camionului în 

cuantum  de 100 lei/ora sau fracţiunea de oră de staţionare.  

   Art.3  Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al  primarului 

comunei Româneşti, judeţul Botoşani , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

            Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

Iniţiator proiect, 

Primar-ing. Dumitru Buzoianu 

 

 

Româneşti                                                

Nr.  29                                                                                        

Data: 08.05.2020                                                                                    

                                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 29/08.05.2020 

 

REGULAMENT 

privind modalitatea de închiriere a camionului basculant 

de către persoanele fizice şi juridice interesate 

 

  

      Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli de închiriere şi exploatare a camionului 

basculant IVECO , proprietate privată a comunei Româneşti , de către persoanele fizice şi juridice 

interesate de servicii de transport. 

   

      Art.2.  În vederea obţinerii de venituri la bugetul local al comunei Româneşti se instituie taxa 

specială de închiriere şi staţionare a camionului prin hotărâre a Consiliului Local Româneşti. Această 

taxă se poate ajusta anual în funcţie de nivelul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a camionului.  

 

      Art.3. Procedura de închiriere este următoarea: 

        -solicitanţii depun o cerere scrisă la registratura Primăriei comunei Româneştiîn care se va preciza 

distanţa pentru care este solicitat transportul , cantitatea şi natura bunului ce urmează a fi transportat şi 

numărul de ore ce urmează  a fi staţionat camionul cu această ocazie; 

        -cererea se supune aprobării conducătorului instituţiei care va programa data şi ora deplasării 

camionului , în funcţie de alte solicitări similare sau de necesităţile autorităţilor locale care au 

prioritate; 

       -stabilirea taxei de închiriere şi staţionare a camionului , comunicarea acesteia solicitantului şi 

plata la casieria unităţii. 

        -închirierea se face pentru cel puţin una oră de staţionare , indiferent de numărul de km parcurşi; 

        -şoferul camionului va întocmi foaia de parcurs pentru serviciul de transport efectuat. 

 

 

Iniţiator proiect, 

Primar –ing Dumitru Buzoianu 

 

 

 


