ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TODIREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021
privind aprobarea consumului de carburant a camionului 8x4, precum si a taxei speciale de
inchiriere a utilajelor aflate in proprietatea UAT Todiresti , judetul Vaslui
având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Todireşti, raportul de avizare al comisiei de specialitate,
precum şi raportul compartimentului de resort;
- prevederile art. 484 alin.(1) , art.485 si art.486 alin.(1) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Consiliul local al comunei Todireşti , judeţul Vaslui ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Incepand cu data prezentei pentru camionul 8x4 se stabileste cantitatea de 3 ( trei )
tone de carburant lunar .
Art.2. Incepand cu data prezentei se stabilesc urmatoarele preturi de inchiriere la utilajele
proprietatea UAT Todiresti , judetul Vaslui , catre persoane fizice si juridice la cererea acestora
astfel : - camion 8x4 – 8 lei / km si / sau 0,30 / km/ tona la care se adauga taxa de stationare de 30
lei / ora dupa expirarea primei ore de stationare ;
- Buldoexcavator – 120 lei / h ;
- Tractor belarus 85 – 70 lei / h ;
- Camion IVECO 7,5 t - 6 lei / km la care se adauga taxa de stationare de 50 lei / h dupa
expirarea primei ore de stationare , sau 100 lei / h – functie de lucrarile prestate .
Art.3 Taxele prevazute la art. 2 se vor achita anticipat la casieria institutiei .
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Todireşti, prin aparatul
de specialitate iar secretarul comunei va aduce prezenta la cunostinta publica prin afisare si va
comunica persoanelor si institutiilor interesate .
Todireşti, 20 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

__________________________
CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei Todiresti
Aionese Vasile - Fănel

