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ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA

CONSILruL LOCAL

norAnAns
-proiect-

privind stabilirea tarifelor de inchiriere & unor utilaje apartinand Primariei oragului
SoIca

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

inregistrati sub nr. 3517127 .06.2016;
-raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitste, resurse umane, impozite gi

taxe locale din cadrul Primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 3526125.A6.2016;
-raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald,

buget, finanfe, administrarea domeniului pubiic qi privat al oragului, agricultur[ gospoddrie
comunald, protecgia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca;

In conformitate cu prevederile:
-art.5 alin.(l) lit.a), alin.(2) qi art.30 din Legea nr. 2B/2AA6 privind finanlele

publice locale, cu modificirile qi completirile ulterioare;
-art. 484 din Legea nr. 22712A15 privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi

c ompletdrile ulterioare ;

-titlului IX, capitolul VIII, punctul 161 din Hotirirea Guvernului nr. l/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii w.22712815 privind Codul fiscal, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (a) fit. c) gi art.45, alin. (2) lit. c) dia Lsgea administrapiei
publice locale nr.215/2A01, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTiRA$rE:

Art. 1.Se stabilesc tarifele de inchiriere a unor utilaje apartinand Primariei oragului
Solca pentru prestarea rmor servicii specifice cake terti, persoane fizice qi juridice, dupa
cum urmeaz6:

- tarif inchiriere autobasculanta- 150 le# ora;
- tarif inchiriere buldoescavator- tr50 Ie# ora.
Art. 2.Tarifele pentru ?nchirierea utilajelor catre terti se achitd anticipat la casieria

Primariei oragului Solca, iar evidenta beneficiarilor serviciului prestat se va line in cadrul
Compartimentului muncitori gi salubritate.
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Art' 3'Biroul buget-contabititate, resurse rrTaae, iqpozite gi taxe Iocale qicorryartimertul murcitori $i satubritde din @dml primariei ;$rrt " solca, vor duce laindeptinire prevederile prereatei ho6neri.

TNTTTATO&
Cornel-Trifan fehaniuc
Primarul ora;ului Solca
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VIZAT PFNTRU CONTROI-UL

FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
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