
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

      
H O T A R A R E 

privind stabilirea unor taxe speciale pentru realizarea de lucrări cu utilajele 
din dotarea primăriei în interes privat 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub nr.210/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.211/2018; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat sub nr.212/2018; 

-  prevederile HCL nr. 38/2015 privind stabilirea unor taxe special pentru 
realizarea de lucrări cu utilajele din dotarea primăriei în interes privat 

-prevederile Hotărârii nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal; 
 -Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.  45 alin. (2) lit.”c” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.-(1). Se stabilesc taxe speciale pentru realizarea de lucrări, în scop 
privat,  cu utilajele din dotarea primăriei pentru persoane fizice și juridice 
interesate, după cum urmează: 

a) Lucrări realizate cu autogreder – 160 lei/oră; 
b) Transporturi realizate cu camionul – 4 lei/km: 
c) Lucrări realizate cu buldoexcavatorul – 110 lei/oră; 
d) Deplasare buldoexcavator – 5 lei/km; 
e) Staționare buldoexcavator – 30 lei/oră; 
f) Lucrări de deszăpezire realizate cu UNIMOG – 160 lei/oră; 

(2). Taxele stabilite includ și prețul carburantului consumat de utilajul 
respectiv. 

 Art.2.-Începând cu data prezentei, Hotărâra Consiliului Local nr. 38/2015, 
își încetează aplicabilitatea. 

Art.2.-.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul comunei o 
va comunica persoanelor instituțiilor si autoritatilor interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSTANTIN POPA 

Nr.   52                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
Săpoca, 27 AUGUST 2018                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                  Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința ordinara 
din data de 27.08.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraíei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
10 voturi pentru, 3 abțineri, 0 vot împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 
consilieri prezenți la ședință. 


