
           

               PROIECT DE HOTĂRÂRE    
privind : aprobarea achiziției ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING 

 AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ. 
 

_________________________________________________________________________                 

            Inițiator :  BOȚ IULIAN  , primarul comunei LIESTI, județul Galați  

            Nr. de înregistrare  si data depunerii proiectului de hotărâre :      3296/ 27.03.2020 

_________________________________________________________________________ 

             

Consiliul Local al comunei LIESTI , județul Galați , întrunit in ședința  extraordinara in data de 

.......2020; 

Luând in dezbatere  proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției ʺACHIZIȚIONAREA ÎN 

LEASING  AUTOSPECIALĂ  GUNOIʺ; 

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 3296/ 27.03.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul  de resort  din aparatul  de 

specialitate al  Primarului  comunei  LIESTI  , județul  Galați , înregistrat sub nr, 3297/ 27.03.2020; 

Având în vedere avizul   de control financiar preventiv înregistrat sub nr........./ 

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor  de specialitate nr. 1-5 ; 

Având în vedere prevederile: 

 art. 18 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , 

republicata  ,  cu  modificările  si  completările ulterioare  

art. 41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

art. 6 și  art. 7 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

art. 21 din LEGE nr. 101 / 2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin. (4) lit.d) şi alin.(7) lit.n), art. 139 alin. (3) lit.(a), art.197 alin.(1), (2), (4),art. 

200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din O.U.G.  nr.  57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al comunei  Liești, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara  din data de  

............2020; 

 

    HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1.  Se aproba achiziția  ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ.       

 

        Art. 2.  Achiziția se realizează din fondurile proprii prevăzute cu această destinație în bugetul local. 

 

        Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, prin aparatul de 

specialitate.. 

 

     Art. 4. Prezenta  hotărâre   va  fi  adusă  la  cunoștință  publică  prin  afișare  și va  fi  comunicata  

primarului  comunei  LIESTI ,  Instituției  Prefectului  -   județul  Galați  prin  grija  secretarului  comunei. 

 

 

                                  INITIATOR, 

                                                 PRIMAR, 

                         IULIAN BOȚ  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIEI ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING 

AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ 

În U.A.T. comuna Liești s-a constatat necesitatea de  dotare a Serviciului  Public Local de 

Salubrizare Liești cu o autospecială de compactat deșeuri menajere  noua, cu ajutorul căreia se vor 

realiza servicii specifice de gospodărire comunală, care vor  fi benefice pentru comuna Liești atât din 

punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. În acest fel propunerea achiziției 

autospecialei va contribui la scăderea costurilor Serviciului  Public Local de Salubrizare Liești pentru 

activitatea de salubrizare, respectiv de colectare și transport a deșeurilor menajere de pe raza comunei 

Liești, defectarea frecventă, întreținere și costul ridicat cu reparații. 

 Investiția a fost prevăzută în Bugetul local aferent anului 2020 la Capitolul 74.02-Protecția 

mediului, lit. b) - Dotări independente în cuantum de 284.000,00 lei pentru anul 2020, valoarea totală 

estimată a achiziției fiind de 652.000,00 lei. 

 Achiziționarea se va face  in leasing financiar, cu durata de 36 de luni, avans 30% și valoare 

reziduală  de 1%. 

 Ofertanții vor preciza clar și distinct elementele caracteristice ale finanțării, avans 30%, rata 

lunară, dobânda de finanțare, valoare reziduală de maxim 1%, RCA/12 luni, CASCO/36 luni, etc, 

inclusiv TVA, care va fi evidențiata distinct. Se va prezenta și graficul de plăți care va cuprinde 

perioadele de rambursare, scadența, valoarea ratei lunare și dobânzii aferente. 

 Menționăm că specificațiile tehnice minimale sunt prevăzute în Caietul de sarcini și au fost 

întocmite în conformitate cu necesitățile identificate ca fiind optime pentru desfășurarea Serviciului  

Public Local de Salubrizare Liești. 

 Contractual va fi unul de leasing financiar ce  va cuprinde elementele specifice ale 

ofertantului declarat câștigător. 

 Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliului Local Liești are competența de a 

aproba proiectului de hotărâre privind APROBAREA ACHIZIȚIEI ʺACHIZIȚIONAREA ÎN 

LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ. 

  

 

 

 Șef serviciu financiar-contabil                         Consilier achiziții 

 

  PLEȘCAN  NICOLETA    NECULA ADRIAN 
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Referat de aprobare 
Privind: ACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ 

 

 

 Investiția este absolut necesară întrucât mașinile existente sunt vechi și necesită 

costuri mari de reparație, fără a asigura continuitate în funcționare.. In Bugetul local 

aferent anului 2020  s-au prevăzut la a Capitolul 74.02-Protecția mediului, lit. b) - 

Dotări independente în cuantum de 284.000,00 lei pentru anul 2020, valoarea totală 

estimată a achiziției fiind de 652.000,00 lei. 

 

 Soluția de achiziție accesibilă este cea de leasing. 

 

In caietul de sarcini  al achiziției se regăsesc elemente suplimentare în măsură 

să clarifice dimensiunea angajamentului financiar al investiției și eșalonarea  sa în 

timp. 

 

 Consiliul local are competenta legala de aprobare a prezentului proiect de 

hotărâre. 

 

 

 PRIMAR, 

 Iulian BOȚ 
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