
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr. 6572 din 22 noiembrie 2022 
 
 
 
 
 

ANUNT 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică şi ale pevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a 
fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de încasare pentru închiriere 
buldoexcavator aflat în patrimonial comunei Unţeni; 

2. Referat de aprobare nr. 6559/21.11.2022; 
3. Raport de specialitate nr. 6558/21.11.2022. 

            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu expunerea 
de motive si raportul de specialitate ), la registratura comunei Unţeni, până la data de 10 decembrie 
2022. 
 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL  BOTOȘANI 
Nr. 6559 din 21.11.2022 

 
  

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei 
Unțeni 

 
 

 Tinand seama de faptul ca in anul 2013 unitatea noastra a achizitionat prin licitatie publica un 
buldoexcavator JKB 3CX nou cu lamă de zăpadă, în scopul efectuării unor lucrări de reparaţii şi 
întreţinere a drumurilor publice din comuna Unţeni, precum şi lucrările de deszăpezire a acestora. 
 Având în vedere costurile mari de intretinere a acestui utilaj si de solicitările din partea unor 
persoane fizice sau juridice, in vederea inchirierii pe diferite perioade pentru executarea unor lucrări 
personale, se impune calcularea si aprobarea unui  tarif/oră necesar inchirierii utilajului, în vederea 
obţinerii de venituri în scopul autofinanţării utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea 
comunei Unţeni.   
          Tarifele sunt calculate in baza normativelor tehnice privind intretinerea si repararea 
mijloacelor auto si a utilajelor, a normativelor privind consumurile specifice de carburanti si a 
preturilor de achizitie pentru material, piese, carburanti si lubrefianti. 
 Avand in vedere şi solicitarile tot mai multe ale cetatenilor pentru inchirierea 
buldoexcavatorului, iar de la ultima aprobare a taxei de inchiriere a utilajului prin HCL nr. 62/2017, 
combustibilul s-a majorat foarte mult, in functionarea acestui utilaj a apărut si uzura, se impune 
stabilirea unor noi taxe pentru inchirierea buldoexcavatorului.  
 Ţinând cont de: 

- prevederile art. 19 lit. c), e), g) și art.39 alin. 1, 2 și 5 din O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 şi modificată prin Legea nr.10/2020; 
 -prevederile art. 30 alin.1, 2, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată 
şi actualizată; 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a 
buldoexcavatorului din proprietatea comunei Unţeni, aşa  cum este iniţiat. 
   
                                                             

VICEPRIMAR, 
Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 
Nr. 6558 din 21.11.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei 
Unțeni 

             Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele   de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele 
de specialitate.  
 Avand in vedere solicitarile cetatenilor pentru inchirierea buldoexcavatorului, iar de la ultima 
aprobare a taxei de inchiriere a utilajului prin HCL nr. 62/2017, combustibilul s-a majorat foarte 
mult, in functionarea acestui utilaj a apărut si uzura, se impune stabilirea unor noi taxe pentru 
inchirierea buldoexcavatorului. 
 Ținând seama de: achiziționarea în anul 2013 prin licitație publică a buldoexcavatorului JKB 
3CX nou; volumul mare de muncă ce urmează a fi desfășurat cu acest utilaj; costurile mari de 
întreținere a acestui utilaj; solicitările din partea unor persoane fizice sau juridice, în vederea 
închirierii pe diferite perioade pentru executarea unor lucrări se impune calculul unor tarife de plată 
pentru serviciile prestate. Tarifele sunt calculate în baza normativelor tehnice privind întreținerea și 
repararea mijloacelor auto și a utilajelor, a normativelor privind consumurile specifice de carburanți 
și a prețurilor de achiziție pentru materiale, piese, carburanți și lubrefianți.  

Conform art. 19 lit. c), e), g) și art.39 alin. 1, 2 și 5 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea 
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată prin Legea nr. 3/2003 şi modificată prin Legea nr.10/2020, fundamentarea tarifelor pentru 
plata serviciilor de administrare a domeniului  public se face pe baza costurilor de întreținere și 
reparații, amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, iar 
aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliul local.  

Având în vedere prevederile art. 30 alin.1, 2, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice, precum şi art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. 
a) din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

este necesar iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de încasare/oră 
pentru închirierea buldoexcavator proprietatea primăriei comunei Unțeni, pentru a fi supus dezbaterii 
Consiliului Local în vederea adoptării.  

Calculația de la care trebuie să se stabilească cuantumul acestei taxe o atașez : 
CALCULAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE BULDOEXCAVATOR 
DATE DE BAZĂ 
An de fabricație: 2013 
Valoare procurare utilaj: 337.231,31 lei  
Durata de utilizare: 8 ani / 17.000 ore / 2.100 ore/an 
Consum motorină: 10,37  l/oră  
CALCULAȚIE TARIFARĂ 
Valoare de înlocuire: 337.231,31 lei / 17.000 ore = 19,84 lei. 
Avize, autorizații, licențe, asigurare: 361 lei / 2.100 ore = 0,18 lei/oră 
Reparații accidentale: 1,5% x 337.231,31 lei / 2.100 ore/an = 2,41 lei 
Întreținere, revizii, reparații: (RC1, RC2, RK, IT) = 3% x 337.231,31 lei / 2.100 ore = 4,82 lei 
Salariu:   20,04 lei/oră 
Consum motorină: 10,37  l/oră x 9,00 lei = 93,33 lei 
Anvelope: 4 buc. X 3873 lei = 15.492 lei / 2.100 ore = 7,38 lei 
Lubrefianți + uleiuri speciale: =   42,00 lei 
TOTAL =     190   lei 

Consilier superior, Listar Eugenia 



ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 51 din 22.112022 
privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei 

Unțeni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând  Referatul de aprobare nr. 6559/2022 al viceprimarului comunei Unțeni,
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei cu nr. 6558/2022, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ, 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
           în baza prevederilor: 
 - art. 19 lit. c), e), g) și art.39 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată prin Legea nr. 3/2003, modificată prin Legea nr. 10/2020, 

- art. 30 alin.1, 2, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.1. – Aprobă prețul de încasare pentru închirierea utilajului buldoexcavator proprietatea 
comunei Unțeni, la un total tarif de 190 lei/oră funcționare. 

Art.2. – 1) Taxa prevăzută la art. 1 se plătește anticipat, la casieria primăriei comunei Unțeni.   
2) Sumele obținute din taxele de închiriere se cuprind în venituri la bugetul local. 
Art.3. – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. Unţeni nr. 62/2017 

se abrogă. 
Art.4. – Ordonatorul principal de credite, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
INIŢIATOR, 

                          Viceprimar  
                Listar Gheorghe-Manole 

 
         AVIZAT,  

              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
         Vasile Ursachi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


