CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la H.C.L.nr.23/31.05.2019.

Regulament
privind modalitatea de închiriere a buldoexcavatorului de către
persoanele fizice și juridice, cu domiciliul fiscal
pe raza comunei Grindu, județul Ialomița

Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli de închiriere și exploatare a
buldoexcavatorului MST M644 achiziționat de Primăria comunei Grindu, către persoane fizice și
juridice, cu domiciliul fiscal pe raza comunei Grindu, județul Ialomița, pentru a efectua lucrări
specifice.
Art.2. În vederea obținerii de venituri în scopul autofinanțării utilajului tip buldoexcavator
aflat în proprietatea Primariei comunei Grindu, se instituie taxa specială de închiriere a acestuia
prin hotărâre a Consiliului local. Taxa specială de închiriere se poate ajusta anual, de asemenea
prin hotărâre a Consiliului local, în funcție de evoluția prețului la carburant, caracteristicile
tehnice ale utilajului, gradul de uzură al acestuia și a cheltuielilor de întreținere și funcționare, pe
baza de notă de fundamentare întocmită în acest sens.
Art.3. Procedura de închiriere este următoarea :
 Solicitanții depun o cerere scrisă la casieria Primăriei comunei Grindu, în care se
va preciza numarul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea utilajului, locația și
activitățile executate;
 Cererea se supune aprobării conducătorului instituției care va programa data și ora
deplasării utilajului, în funcție de alte solicitări similare sau de necesitățile autorității publice, care
au prioritate exclusivă;
 Utilajul se poate închiria numai în zilele lucrătoare ale săptamânii și numai în
timpul programului de lucru al instituției;
 Calcularea taxei aferente timpului de închiriere estimat de solicitant, comunicarea
valorii acesteia solicitantului și achitarea taxei la casieria uniățtii se face anterior începerii
executării lucrărilor solicitate:
 Taxarea perioadei de timp pentru închiriere începe cu ora deplasării utilajului din
incinta Primăriei și se termina la ora la care acesta se reîntoarce la locul de parcare;
 Închirierea buldoexcavatorului se face pentru minim 1 ora, cu fracțiuni de ora
(minim jumatate de ora), pentru continuarea lucrării.

Art.4. Conducătorul utilajului va ține o evidență privind :
- numărul de ore de funcționare, pe zile;
- operațiuni executate și locația,
- consumul de carburant, defalcat pe fiecare solicitare în parte (în situația în care în
aceeași zi utilajul este închiriat de către două persoane fizice sau juridice diferite);
- cheltuielile de întreținere (ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidrauluic, s.a.).
Această evidență se va viza de către conducatorul instituției.
Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în condițiile respectării
caracteristicilor tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la uzura prematura.
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