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ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA Nr. 77 
din data de 30 iunie 2021 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și taxele de utilizare și 
exploatare a utilajelor aflate în patrimoniul orașului Tășnad de către persoanele 

fizice și juridice 
 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 
în data de 30 iunie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 12602/25.06.2021; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 12604/25.06.2021 și 
Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 13130/2021; 

Conform prevederilor art. 484 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (6) lit. b), precum şi 
ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura și taxele de utilizare și 
exploatare a utilajelor aflate în patrimoniul orașului Tășnad, către persoanele fizice și 
juridice, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Oraşului Tăşnad. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 



 
 

ROMÂNIA                     ANEXA 
SATU MARE                LA HOTĂRÂREA NR. 77/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL  

 
REGULAMENT 

 

PRIVIND PROCEDURA ȘI TAXELE DE UTILIZARE ȘI EXPLOATARE A 
UTILAJELOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL ORAȘULUI TĂȘNAD DE CĂTRE 

PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 Art. 1 – Prevederile prezentului Regulament stabilesc reguli de utilizare și 
exploatare a utilajelor aflate în patrimoniul orașului Tășnad, de către persoanele fizice și 
juridice, pentru a efectua lucrări specifice pe teritoriul unității administrative-teritoriale 
Tășnad. 
 Art. 2 – Utilajele aflate în patrimoniul orașului Tășnad, care fac obiectul 
prezentului regulament sunt identificate, după cum urmează: 
1. Buldoexcavator - JCB -3CX; 
2. Tocător – FZL 160;  
3. Tractor – FOTAN POL MOT; 
4. Tractor – UTB650;          
5. Remorcă – BICCHI 2B80; 
6. Tocator – Hidraulic UT 100 Agrimaster;   
7. Coasa rotativă cu tambur – Z-069;    
8. Motocoasă – EFCO 8460. 
 
 Art. 3 – (1) În vederea obținerii de venituri, în scopul autofinanțării utilajelor 
identificate la art. 2 din prezentul Regulament, se instituie taxa specială de utilizare și 
exploatare a acestora, conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament, parte integrantă 
din acesta. 
       (2) Taxa specială de utilizare și exploatare se poate ajusta anual în 
funcție de evoluția prețului la carburant, caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de 
uzură al acestuia și a cheltuielilor de întreținere și funcționare. 
 

CAPITOLUL II  

PROCEDURA DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ 

 Art. 6 – Procedura de utilizare și exploatare este următoarea: 
 a) Solicitanții depun o solicitare la registratura Primăriei orașului Tășnad, în care 
se va preciza numărul estimativ de ore pentru care se solicită utilizarea și exploatarea 
utilajului, locația și activitățile executate. 



 
 

 b) Cererea se supune aprobării conducătorului instituției care va aproba data și ora 
deplasării utilajului, în funcție de alte solicitări similare sau de necesitățile autorităților 
locale, care au prioritate exclusivă; 
 c) Achitarea contravalorii taxei de utilizare și exploatare; 
 d) Utilizarea și exploatarea utilajului se fac pentru minim o oră; 
 e) Pentru deplasări mai mari de 5 km, pe lângă tariful stabilit, se plătește 
suplimentar deplasarea, reprezentând motorină/oră. 

 

CAPITOLUL III  

PATRIMONIUL 

 Art. 11 – Patrimoniul Orașului Tășnad este format din drepturi şi obligaţii asupra 
unor bunuri aflate în proprietatea publica şi privată a unității administrativ-teritoriale 
Tășnad, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii. 
 Art. 12 – Utilajele identificate la art. 2 din prezentul regulament au următoarele 
caracteristici tehnice, după cum urmează: 
1. Buldoexcavator – JCB -3CX   
- Cap.cilindrică: 4400 cm3 

-  Putere motor: 74 CP 
- Sursă energie: motorină 
- An fabricație: 2016 
- Lungime: 5620 mm 
- Lățime: 2350 mm 
- Înălțime: 3610 mm 
- Număr total  de axe: 2 
- Număr axe frânate: 1 
- Anvelope față: 12.5-18 
- Anvelope spate: 18.4- 26 
-  Masă proprie: 7600 kg 
 
2. Tocător – FZL 160 
 
3. Tractor -  FOTAN POL MOT    
- Capacitate cilindrică: 3990 cm3 

- Putere: 50  KW 
- Nr. locuri: 1 
- Masă totală max. autorizată: 5050 kg                 
 
4. Tractor – UTB650          
- Tracțiune:  spate 
- Lungime: 4070 mm 
- Lățime: 2405 
- Înălțime: 2630 



 
 

- Cap. cilindrică: 4760 cm3 

- Putere maximă: 47,8 KW 
- Turație: 1800 rot/min   
            
5. Remorcă – BICCHI 2B80 
- Capacitate  totală: 8000 kg 
- Încărcătură utilă: 6000 kg 
- Greutate netă: 2000 kg 
- Pereți laterali detașabili 
- Basculare: 3 părți 
- Dimensiuni  4,00 x 2,00 x 0,50 
- Nr. axe: 2 
- Cauciucuri: 11.5.80.15.3 16PR 
- Frânare hidraulică 
- Pereți adiționali: + 0,50 m 
                                                             
6. Tocator – Hidraulic UT 100 Agrimaster   
-  Lățime lucru: 103 cm 
-  Lățime totală: 120  cm 
-  Greutate: 197   kg 
-  Debit ulei min: 80l/min 
-  Presiune ulei min: 180 bar 
- Presiune ulei max: 220 bar 
 
7. Coasa rotativă  cu tambur Z-069    
- Lățime de lucru: 1,85 
- Număr tambura: 2 
- Număr cuțite: 6 
- Rabatare mecanică 
- Ax cardanic 
- Turație necesară: PDP 540 rpm 
- Puterea necesară minim: 50 C 
- Masa: 350 kg. 
 
8. Motocoasă EFCO 8460 
 

CAPITOLUL III  

OBLIGAȚIILE OPERATORULUI UTILAJULUI 

 Art. 12 – Obligațiile operatorului utilajului sunt următoarele: 
 a) Înscrierea evidenței privind numărul de ore de funcționare; 
 b) Înscirerea evidenței privind operațiunile executate și locația; 
 c) Înscrierea evidenței privind consumul de carburant; 
 d) Înscrierea evidenței privind cheltuielile de întreținere. 



 
 

 Art. 13 – Operatorul are obligația de a folosi utilajele în scopul pentru care au fost 
concepute și pentru lucările specifice utilajului respectiv. 
 
   

CAPITOLUL IV 

ORARUL DE FUNCȚIONARE 

  Art. 15 – Operatorul va folosi utilajele în următorul interval orar: 
Luni – Joi: 730 – 1600. 
Vineri: 730 – 1330. 
Sâmbăta – Duminica: Liber. 
 Art. 16 – Operatorul va folosi utilajele în afara intervalului orar menționat la art. 
15, doar cu aprobarea primarului, acesta beneficiind de zile libere corespunzătoare 
pentru timpul suplimentar. 
 Art. 17 – Planificarea, denumită în continuare orar de funcționare, se va întocmi 
de către persoana responsabilă, în funcție de solicitări. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
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ANEXA NR. 1 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 
UTILAJELOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL ORAȘULUI TĂȘNAD, 

UTILIZATE ȘI EXPLOATATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI 
JURIDICE 

 
 

TAXE PRIVIND UTILIZAREA ȘI EXPLOATAREA 
                        

Nr.crt. Specificație Taxa 
datorată 

1 Taxa utilizare Buldoexcavator 180 lei/ora 
2 Taxa utilizare Buldoexcavator+ 

cap de tocare hidraulic 
240 lei/ora 

3 Taxa utilizare Buldoexcavator+ 
picon  

240 lei/ora 

4 Taxa utilizare Tractor + remorcă 120 lei/ora 
5 Taxa utilizare Tractor + tocător 

lateral 
150 lei/ora 

6 Taxa utilizare Tractor + coasă 
rotativă 

120 lei/ora 

7 Taxa utilizare Motocoasă 60 lei/ora 
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