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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea taxei de închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate în patrimoniul 

comunei Cozma județul Mureș 

 

        Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

 Având în vedere: 

- prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 

767/31.10.2003; 

- Referatul  compartimentului de specialitate din care rezultă necesitatea stabilirii taxei de 

închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate în patrimoniul comunei Cozma județul Mureș, 

înregistrat la Primăria com. Cozma sub nr. 1089/29.05.2019; 

-  Proiectul de hotărâre a primarului comunei Cozma, însoțit de Expunerea de motive nr. 

1089/1/29.05.2019 privind stabilirea taxei de închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate 

în patrimoniul comunei Cozma județul Mureș, 

Ținând cont de: 

- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003-Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit b și e din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit.,,d”, alin. (5) lit. „b”; din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -       In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- (1) Se aprobă taxa de închiriere a utilajului-Tractor si accesorii, aflat în administrarea 

Consiliului local al comunei Cozma pentru prestarea unor servicii specifice către terţi 

(persoane fizice şi juridice care sunt înregistraţi în evidenţele agricole şi fiscale), astfel: 

       -......... lei/oră, cu carburantul proprietarului utilajului;    
  
Art.2.- Taxele pentru prestarea serviciilor specifice către terţi se plătesc anticipat la casieria 

Primăriei comunei Cozma, iar evidenţa benficiarilor serviciului prestat se ţine în cadrul 

compartimentului taxe și impozite. 
 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei, se comunică 

prin grija secretarului comunei cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Mureș;  

- Primăria comunei Cozma - Compartimentul taxe și impozite; 

- Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Cozma si 

                         pe site-ul propriu www.primariacozma.ro; 

 

Inițiator 

Primar 

Ormenisan Petru 

 

 

 

http://www.primariacozma.ro/
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Nr. 1089/29.05.2019   

 

Raport la proiectul de hotarare. 
privind stabilirea taxei de închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate în patrimoniul 

comunei Cozma județul Mureș 

 

         

 Având în vedere solicitarile venite din partea cetatenilor cu privire la închirierea 

utilajului-Tractor si accesorii , achizitionat prin fonduri comunitare se impune adoptarea unui 

proiect de hotarare in sensul aprobarii ca taxa speciala. 

Ținând cont de: 

- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003-Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit b și e din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit.,,d”, alin. (5) lit. „b”; din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -       In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

Propunem ca taxa sa fie calculata in functie de preturile practicate in zona, care este intre 60-

90 lei/ora și suma exacta sa fie stabilita in cadrul dezbaterilor. 
  
Taxele pentru prestarea serviciilor specifice către terţi se vor plati anticipat la casieria 

Primăriei comunei Cozma, iar evidenţa benficiarilor serviciului prestat se ţine în cadrul 

compartimentului taxe și impozite. 
 

 

 

Întocmit 

Suciu Simona Alina-comp. Taxe si impozite 
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Expunere de motive la proiectul de hotarare. 
privind stabilirea taxei de închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate în patrimoniul 

comunei Cozma județul Mureș 

 

         

 

Prin proiectul finantat prin PNDR Masura 1/6B Dezvoltarea satelor din spatiul 

LEADER, in cadrul Grupului de Actiune Locala  Zona Lut, Sar Campie,  s-a  achizitionat un 

tractor, și accesorii ce vor fi folosite de serviciul public de Gospodarire Comunală a comunei 

Cozma, judetul Mures, pentru a interveni in desfasurarea diverselor lucrari de pe raza 

comunei si pentru a intretine spatiile publice aflate in administrarea Consiliului Local.  

 Având în vedere solicitarile venite din partea cetatenilor cu privire la închirierea 

utilajului-Tractor si accesorii , achizitionat prin fonduri comunitare se impune adoptarea unui 

proiect de hotarare in sensul aprobarii ca taxa speciala. 
 

Conform raportului la PH, Propunem ca taxa sa fie calculata in functie de preturile practicate 

in zona, care este intre 60-90 lei/ora și suma exacta sa fie stabilita in cadrul dezbaterilor. 
  

Taxele pentru prestarea serviciilor specifice către terţi se vor plati anticipat la casieria 

Primăriei comunei Cozma, iar evidenţa benficiarilor serviciului prestat se ţine în cadrul 

compartimentului taxe și impozite. 
 
 

 

Întocmit 

Primar 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 


