
 
 

 
 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                               

           HOTARAREA Nr. 26 
privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat 

în patrimoniul comunei Ziduri, județul Buzău 
 

     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Ziduri 
nr.3513/14.06.2021 ; 

- referatul secretarului general al comunei nr.3514/14 .06.2021; 
- art. 484 alin. (1) din Legia nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.b) și ale art. 139 alin. (1) ale 
alin. (3) lit.g) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 

- avizul comisiei de specialitate  nr.120/23.06.2021. 
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
         Art. 1.(1) Aprobă închirierea utilajului buldoexcavator aflat în 
patrimoniul comunei Ziduri, județul Buzău, pentru prestarea unor servicii 
specifice către persoane fizice și juridice care solicită închirierea acestui 
utilaj. 
                  (2) Inchirierea se va realiza în conformitare cu prevederile 
Regulamentului aprobat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      Art. 2.(1) Aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator în 
cuantum de 200 lei/oră ( realizare activități specifice), închirierea 
făcându-se pentru minim o oră. 
                (2) Pentru deplasările mai mari de 3 km. pe lângă tariful de 200 
lei/oră, se plătește deplasarea, contravaloarea acesteia fiind echivalentul 
a 7,5 litri motorină /ora. 
       Art. 3. Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ziduri, județul 
Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu 
luna iulie 2021, dată la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului local Ziduri nr. 26/17.08.2015.  

           Art.5. Secretarul general al comunei va sigura comunicarea 
prezentei persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Geangoș Marin                                 Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  23.06.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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