ROMÂNIA
Judeţul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI C O R B U

HOTĂRÂREA
Nr.17 din 25 februarie 2021
privind aprobarea taxei/tarifului de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea
de închiriere a utilajelor buldoexcavator și tractor cu remorcă, aflate în patrimoniul
UAT Comuna Corbu, județul Harghita
Consiliul local al comunei Corbu, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 25.02.2021,
Având în vedere:
proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al viceprimarului comunei Corbu, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat la nr.328 din data de 18.01.2021;
raportul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe înregistrat la nr.329 din
18.01.2021;
avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.I - economică, buget, finanţe,
impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat și
agricultură din cadrul Consiliului Local Corbu, înregistrat la nr.103524.02.2021;
prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Codul administrativ aprobat prin Ordonata
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;
prevederile Legii 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;
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată şi actualizată,
Respectând art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr. 330/4 din
18.01.2021 și procesul verbal nr.565/4 din 28.01.2021,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi din numărul total
de 9 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea absolută - conform art.139 din Codul
administrativ,
În temeiul dispozitiilor art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a) si art. 197 din Codul
administrativ aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă închirierea utilajului buldoexcavator și a utilajului tractor cu
remorcă din patrimoniul comunei Corbu, județul Harghita, pentru prestarea de lucrări
specifice către persoane fizice și juridice, care solicită închirierea acestore utilaje.
(2) Închirierea se va face în conformitate cu Regulamentul aprobat conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- (1) Se aprobă taxa/tariful de închiriere a utilajului buldoexcavator în
cuantum de 143,00 lei/oră (realizare lucrări specifice), închirierea făcându-se pentru
minim o oră.
(2) Se aprobă taxa/tariful de închiriere a utilajului tractor cu remorcă în
cuantum de 84,00 lei/oră (realizare lucrări specifice), închirierea făcându-se pentru
minim o oră.
(3) Cu data de 01 martie 2020, Pct.4 – Alte taxe din Anexa nr.2 la HCL
nr.30/2020 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor
sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021 își încetează
aplicabilitatea.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Corbu, județul Harghita.
Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
Primarului Comunei Corbu, Viceprimarului comunei Corbu şi Compartimentelor
funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet a
instituției www.primariacorbuhr.ro.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER LOCAL
BĂRBOS LUCIAN

Consilieri locali în funcţie – 9
Consilieri locali prezenţi - 9
Nr. voturi pentru – 9
Nr. voturi împotrivă – 0
Nr. voturi abţinere – 0

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
IOAN-ȘTEFAN CRISTINOI

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............^1
Nr.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile
crt.
să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii^1) s-a făcut cu majoritate o ...…/...…/............
simplă o absolută o calificată^2
2
Comunicarea către primar^2)
...…/...…/............
3
Comunicarea către prefectul judeţului^3)
...…/...…/............
4
Aducerea la cunoştinţa publică^4)+5)
...…/...…/............
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter ...…/...…/............
individual^4)+5)
6
Hotărârea devine obligatorie^6) sau produce efecte ...…/...…/............
juridice^7), după caz
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: ^1)
Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor
imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie.“

^1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local.
^2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.

