HOTĂRÂREA NR. 32 / 2006

pentru stabilirea tarifului de închiriere a unui utilaj (vitanjă) aflat în
patrimoniul
Consiliului Local Augustin
Consiliul local al comunei Augustin,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2006,
Analizând expunerea de motive a primarului nr. 2198/2006, pentru stabilirea
tarifului de închiriere a unui utilaj (vitanjă) aflat în patrimoniul Consiliului Local
Augustin,
Văzând raportul Compartimentului financiar - contabil nr. 2199/ 2006,
Raportul comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat sub nr. 2200 / 2006, precum şi
Raportul secretarului comunei nr. 2201 /2006,
În baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit.a, art. 16 lit. b,e, art. 24 alin. 3 din OUG
nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 108/2004, cu completările şi modificările ulterioare,
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. c,d, alin. (5) lit.b, alin. 6 lit.a pct.9 şi 14, şi art.
46 alin. (21) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi
completată, inclusiv prin Legea nr. 286/2006,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se stabileşte tarifului de închiriere a vitanjei, astfel:
- pentru o deplasare în comuna Augustin tariful este de 40,00 Ron / deplasare
(cu motorina inclusă);
- pentru o deplasare în afara localităţii, pe o distanţă de maximum 10 km,
tariful este de 70,00 Ron / deplasare (cu motorina inclusă);
- pentru o deplasare pe o distanţă mai mare de 10 km, tariful este de 70,00 Ron
/ deplasare, la care se adaugă contravaloarea motorinei.
(2) Închirierea se face pe bază de cerere aprobată de primar.
(3) Cererea se aprobă dacă solicitantul face dovada plăţii tarifului de
închiriere; tariful se plăteşte la caseria Primăriei, cel târziu în ziua pentru care se
solicită închirierea.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Augustin, împreună cu Compartimentul financiar - contabil.
Augustin, la 28 iulie 2006.
Preşedinte de şedinţă
Consilier FELEA VASILE
Contrasemnează:
Secretar al comunei

Bucşa Mihaela
Prezenta se difuzează:
1 ex. Prefectura jud. Braşov
1 ex. dosarul cu hotărâri
1 ex. d-lui Primar
1 ex. Compartimentului de resort

-

1 ex. pentru publicitate

