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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HorinAnn
privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor utilaje apartinand Primariei orapului

Solca

Consiliul local al oraqului Solca, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:
-expunerea de motive a d-lui Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oragului Solca,

inregistreti sub nr. 3 5 17 127 .O6.20 16;
-raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi

taxe locale din cadrul Primiriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 3526/28.06.2016;
-raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociali,

buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturi gospodErie
comunald, protec{ia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca;

In conformitate cu prevederile:
-art.s alin.(l) lit.a), alin.(2) gi art.30 din Legea nr. 27312006 privind finan{ele

publice locale, cu modificirile qi completirile ulterioare;
-art. 484 din Legea nr" 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificlrile gi

completirile ulterioare ;
-titlului IX, capitolul VIII, punctul 161 din Hotirf,rea Guvernului nr. LnArc pentru

aprobarea Normelor metodologice ds aplicare a Legii nr- 227 fiA15 privind Codul fiscal, cu
modificirile gi complet5rile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (a) lit. c) qi art.45, alia. (2] lit. c] din Legea administraliei
publice locale nr.2l5/2A01, republicath, cu modificirile qi completarile ulterioare,

HOrAnAgrn:

Art. l.Se stabilesc tarifele de inchirisre a unor utilaje apartinand Primariei oragului
Solca pentru prestarea rmor servicii specifice catre terti, lrersoane fizice qi juddice, dupa
cum urmeazi:

- tarif inchiriere autobasculanta- 150 lei/ ora;
- tarif inchiriere buldoescavator- 150 le# ora.
Art. 2.Tarifele pentru inchirierea utilajelor catre terti se achit6 anticipat la casieria

Primariei oragului Solca, iar evidenta beneficiarilor serviciului prestat se va fine in cadrul
Compartimentului muncitori gi salubritate.



AraJ-Birmt nug$'Goffibilitefie, re!finse lrmff?rc, impodee gi taxe locale qi

Coryrtiml mreimri *i saffime dfu dul ffiiei ffi$ului Solca, vor duee la
indeplinire preY#ile prmi ffii

PRE$En
CONTRASEMNEAZA,

Merian Lungu
SECRETARUL ORA$ULI]I SOLCAr1tl
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