
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                                     
Consiliul Local 
 
                                                       HOTĂRÂREA nr. 54 

din 30 iunie 2009                                                                                                 
 
              Privind stabilirea unei taxe pentru închirierea microbuzului aparţinând Primăriei 
comunei Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că Primăria comunei Nădrag a achiziţionat un microbuz cu 20 
de locuri destinat transportului şcolar şi închirierii de către instituţiile de învăţământ sau 
grupurile organizate de locuitori din comuna Nădrag în vederea efectuării de excursii turistice 
sau deplasării la diverse concursuri şcolare, culturale ori sportive;   
             Având în vedere referatul nr. 2431/ 30.06.2009 al compartimentului de specialitate. 
             În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit b) din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :          
            Art. 1 Se aprobă închirierea la cerere a microbuzului din dotarea Primăriei comunei 
Nădrag, de către instituţiile de învăţământ sau grupurile organizate de persoane domiciliate în 
comuna Nădrag, în vederea transportului elevilor navetişti, a efectuării de excursii turistice 
sau deplasării la diverse concursuri şcolare, culturale ori sportive. 
            Art. 2 Taxa pentru închirierea microbuzului din dotarea Primăriei comunei Nădrag, în 
scopurile prevăzute la art.1 este egală cu contravaloarea combustibilului consumat la 
deplasarea respectivă.  
           Art. 3  Se aprobă închirierea la cerere a microbuzului din dotarea Primăriei comunei 
Nădrag, de către grupuri organizate de persoane domiciliate în comuna Nădrag, în vederea 
efectuării de transporturi în alte scopuri decât cele prevăzute la art.1. 
           Art. 4  Taxa pentru închirierea microbuzului din dotarea Primăriei comunei Nădrag, în 
scopurile prevăzute la art.3 este egală cu contravaloarea combustibilului consumat la 
deplasarea respectivă la care se adaugă o sumă de 200 lei/zi. 
           Art. 5 Instituţia sau persoana care solicită închirierea microbuzului va suporta şi 
cheltuielile pentru 3 mese/zi şi eventuala cazare a şoferului microbuzului, precum şi orice alte 
taxe aferente autovehiculului( taxe de parcare, taxe de autostrada, taxe de intrare în staţiune 
etc.) 
           Art. 6 Taxele aferente închirierii microbuzului se achită la casieria Primăriei comunei 
Nădrag şi sumele astfel obţinute constituie venit la bugetul local.        
            Art. 7   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 8    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Casier 
- Afişare. 

                                                                                                             Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


