
           ROMÂNIA 
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                   PROIECT 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.        /2019 

privind  instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice şi juridice din 
Municipiul Or ăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de 

Gospodărire Municipal ă Orăştie  
 
 

 Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ; 
  Având în vedere : 
   - adresa Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie 
nr.3827/21.03.2019; 
   - expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Orăştie 
nr.3840/21.03.2019; 
  În baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale H.G nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.30 din Legea nr.273/2006 a finanŃelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.„d” coroborat cu alin.(5), lit.”a” şi 
art.45 alin.(2) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1  : (1) Se instituite taxele speciale pentru persoanele fizice şi juridice din 
Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de 
Gospodărire Municipală Orăştie, după cum urmează : 

- pentru maşina de măturat : 2 lei/mp (200 lei pentru comenzile privind  
suprafeŃe mai mici de 100 mp) 

- pentru nacelă : 100 lei/oră 
- pentru tractor + remorcă : 50 lei/transport ( maxim 60 minute) 
- pentru containere resturi din demolări : 200 lei/24 ore 
- pentru personalul care deserveşte utilajele : 20 lei/angajat/oră. 

 „(2) Persoanele interesate pot depune contestaŃie împotriva acestei hotărâri în 
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia la Primăria municipiului 
Orăştie conform art.30 din Legea nr.273/2006 a finanŃelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 
 Art.2  : Tarifele stabilite la art.1 se vor achita anticipat, în baza formularului de 
comandă a activităŃii, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 Art.3  : Tarifele se vor face venit la bugetul local al municipiului Orăştie, iar 
evidenŃa şi programul închirierilor se va Ńine de către Serviciul Public de Gospodărire 
Municipală Orăştie.   



 Art.4  : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.5  : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi 
Serviciul Public de Gospodărire Municipală Orăştie. 
 Art.6  : Prezenta hotărâre se comunică : 

- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara; 
- Primarului municipiului Orăştie; 
- Viceprimarului Municipiului Orăştie; 
- Serviciului Impozite şi taxe locale; 
- Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie. 

 
 
                  IniŃiator,                                                                          Vizat, 
                Viceprimar,                                                                     Secretar, 
        prof.łambă Alin Adam                                                     jr.Teodor Iordan 


