
     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind achiziționarea prin leasing financiar a unei 

 autospeciale gunoi Renault  

 
 

___________________________________________________________              

Inițiator :  BOȚ IULIAN  , primarul comunei LIEȘTI, județul Galați  

Nr. de înregistrare  si data depunerii proiectului de hotărâre : 5742/30.06.2020    

_____________________________________________________________ 

             

Consiliul Local al comunei LIEȘTI , județul Galați , întrunit în ședința  ordinară 

în data de .........../...............07..2020   ; 

Luând în dezbatere  proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin 

leasing financiar a unei autospeciale gunoi Renault;  

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 

5742/30.06.2020              ; 

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

aparatul  de specialitate al  Primarului  comunei  LIEȘTI  , județul  Galați , înregistrat 

sub nr.  5743/30.06.2020             ; 

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

Având în vedere H.CL. nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului General 

Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020; 

Având în vedere H.CL. nr. 15 din 30.04.2020 privind aprobarea achiziției 

,,Achiziționarea în leasing autospecială gunoi,,; 

          În conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgenta a Guvernului                          nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale             cap. 

IV, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 43 alin.4 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 9 pct. 8, din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

art.129, alin (2), lit. b) și alin (4), lit. b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 

          Având în vedere prevederile art. 139 alin. (3) lit.(b), art. 200 din O.U.G. 

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

administrativ. 

       

HOTĂRĂȘTE: 

 

               ART.1 – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile de tip - leasing 

financiar, în sumă de 279.545,00 lei (exclusiv TVA), cu o maturitate de 3 ani, pentru 

achiziționarea unei autospeciale gunoi Renault D16MED P4X2, conform Anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

               ART.2 - Din bugetul local al U.A.T Comuna Liești, se asigură integral plata: 

a)serviciului anual al datoriei publice locale; 

b)oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c)alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 

               ART.3 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 

ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a U.A.T. 

Comuna Liești, următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 

și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al U.A.T. Comuna Liești; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

              (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.                

              ART.4 Primarul comunei Liești va duce la îndeplinire prevederile prezentei  

hotărâri, prin aparatul de specialitate. 

     ART.5 Prezenta  hotărâre   va  fi  adusă  la  cunoștință  publică  prin  afișare  

și va  fi  comunicată  celor în drept de către  secretarul general al  comunei Liești. 

                 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      Contrasemnează, 

                                                           

                                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                     

             ________________________                     Vasile AVĂDĂNEI

                                                    

                

 



 

 

 

RAPORT    DE    SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea prin leasing financiar a unei 

 autospeciale gunoi Renault 

 

 

Prin Proiectul de Hotărâre alăturat se propune achiziționarea prin leasing financiar a unei 

autospeciale gunoi Renault. 

Având în vedere că la  data de 06.05.2020 a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro  anunțul 

de participare simplificat nr. SCN 1067682,  la care s-a înscris un singur ofertant și anume ASOCIEREA 

GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL (LIDER) – BCR LEASING IFN SA, având  subcontractant pe 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

În urma evaluării ofertei depuse a fost întocmit Raportul procedurii nr. 5503/G/22.06.2020 unde 

a fost declarată câștigătoare oferta depusă de ASOCIEREA GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL 

(LIDER) – BCR LEASING IFN SA, având  subcontractant pe OMNIASIG VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A  în cuantum de 479.871,75 lei fără TVA. 

Prețul contractului plătibil de către Utilizator, conform graficului de plăți și a propunerii 

financiare, este de 479.871,75lei, la care se adaugă TVA, si se compune din: 

 

A. Valoarea de intrare a bunului, care este de 399.350,00lei, la care se adaugă TVA, din care: 

- Avansul este de 30 % din valoarea de intrare, respectiv  119.805,00 lei, la care se adaugă TVA; 

- Valoarea finanțată este de 70% din valoarea de intrare, respectiv  de 279.545,00 lei, la care se 

adaugă TVA, platibila in 36 rate; 

B. Dobanda de finantare leasing este variabila, functie de ROBOR la 6 luni luni+marja de 4,5 pp, 

reprezentand 31.816,25 lei, la care se adauga TVA; 

  Cotatia Robor la 6 luni se modifica la un interval de 6 luni ,dobanda fiind variabila pe perioada 

leasingului 

C. Valoarea taxelor si comisioanelor platibile pe durata contractului de leasing este 4.903,50 lei, 

la care se adauga TVA, din care: 

-Comision de analiza dosar: 1% din pretul bunului, reprezentand 3993,50 lei la care se adauga 

TVA; 

- Comision de rambursare anticipata din refinantare de la ata institutie financiara: 2% din suma 

rambursata in anticipat; 

-taxa consultare RECOM: 70 lei la care se adauga TVA; 

- taxa de inmatriculare : 700 lei la care se adauga TVA; 

- taxa inregistrare si radiere bun din Registrul National de Publicitate Mobiliara: 140 lei la care 

se adauga TVA 

D. Valoarea serviciilor de asigurare a bunului (RCA pe 12 luni +CASCO pe 36 de luni) este de 

29.202,00 lei,  

E. Valoarea reziduala, in suma de 3.993,50 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând 1% din 

valoarea bunului, plătibila la finalul contractului de leasing. 

Rata lunara de leasing, avansul, comisioanele si taxele, asigurările se plătesc de Achizitor, 

Finanțatorului, in termen de 30 zile de la emiterea facturilor aferente. 

Plata serviciilor de întreținere (revizie tehnica periodica) in valoare de 14.600,00 lei la care se 

adauga TVA se plătesc de către Achizitor, Furnizorului/ vânzător, in termen de 30 de zile de la emiterea 

facturii. 
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Nr.5743/30.06.2020     

http://www.e-licitatie.ro/


U.A.T Comuna Liești poate accesa această finanțare cu condiția ca anuitatea de plată constituita 

din dobânzi, comisioane și rate de rambursat să nu depășească conform cadrului legal, 30% din 

veniturile proprii ale comunei.  

Valoarea veniturilor în funcție de care se calculează gradul de îndatorare  este de 5.915.652 lei, 

și a fost determinată conform prevederilor art. 63 al Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, ca fiind media aritmetică a veniturilor proprii (diminuate cu 

veniturile din valorificarea unor bunuri)  pe ultimii trei ani anteriori anului în care se solicită autorizarea 

creditului, iar 30% din aceste venituri reprezintă suma de 1.774.696 lei.  

Gradul de îndatorare a fost determinat conform acelorași prevederi legale menționate anterior 

ca fiind raportul dintre datoria publică și valoarea veniturilor proprii stabilite mai sus. 

Din calculul gradului de îndatorare al bugetului local stabilit pentru datoria actuală, anexat la 

proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se constată că indicatorul are o valoarea de 0,77 % în anul 2020. 

Din punct de vedere legal, propunerea supusă dezbaterii este fundamentată și este în 

concordanță cu următoarele dispoziții legale: 

- Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin (2), lit. b) și alin 

(4), lit.  b), art. 139, alin (3), lit. b)  cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, cap. IV, coroborată cu ă Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența 

și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările 

ulterioare;           

- Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 9 pct. 

8, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Luând în considerare cele sus menționate propunem spre dezbatere, analiză și aprobare 

Consiliului Local proiectul de hotărâre privind contractarea unui leasing financiar în sumă de 279.545 

lei (exclusiv TVA), pentru achiziționarea autospecialei de gunoi Renault, în forma prezentată. 

 

 

                                      
Șef serviciu financiar contabil                                                     Consilier achiziții 

     PLEȘCAN NICOLETA   NECULA ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea prin leasing financiar a unei 

 autospeciale gunoi Renault 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, “Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, 

după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, 

mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea 

datoriei publice locale’’.  

Garantarea împrumutului se va face în condițiile art. 63 al legii 273/2006 privind Finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. 

(1) lit. a) ale legii amintite anterior.  

U.A.T Comuna Liești poate accesa această finanțare cu condiția ca anuitatea de plată constituita 

din dobânzi, comisioane și rate de rambursat să nu depășească conform cadrului legal, 30% din 

veniturile proprii ale comunei.  

Valoarea veniturilor în funcție de care se calculează gradul de îndatorare  este de 5.915.652 lei, 

și a fost determinată conform prevederilor art 63 al Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, ca fiind media aritmetică a veniturilor proprii (diminuate cu 

veniturile din valorificarea unor bunuri)  pe ultimii trei ani anteriori anului în care se solicită autorizarea 

creditului, iar 30% din aceste venituri reprezinta suma de 1.774.696 lei. Gradul de îndatorare a fost 

determinat conform acelorași prevederi legale menționate anterior ca fiind raportul dintre datoria 

publică și valoarea veniturilor proprii stabilite mai sus. 

Din calculul gradului de îndatorare al bugetului local stabilit pentru datoria actuală, anexat la 

proiectul de hotărâre supus dezbaterii se constată că indicatorul are o valoarea de 0,77 % în anul 2020. 

Plata serviciului datoriei publice va fi asigurată din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Liești, 

cu precizarea că pe întreaga perioadă de derulare a împrumutului, prevederile legale obligă ordonatorul 

de credite să publice pe pagina proprie de internet următoarele date : 

- hotărârea Comisiei pentru autorizarea împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

- valoarea împrumutului contractat; 

- gradul de îndatorare al U.A.T. Comuna Liești; 

- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 

- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile; 

- plățile efectuate din finanțarea rambursabilă. 

Datele prevăzute anterior vor fi actualizate în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.  

Luând în considerare prevederile art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 potrivit cărora în cadrul politicii 

economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, 

de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor, în conformitate cu prevederile, articolelor 

129, alin (2), lit. b) și alin (4), lit. a) și b) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 

cu modificările și completările ulterioare, propun, spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre 

privind contractarea unui leasing financiar în sumă de 279.545 lei (exclusiv TVA), pentru 

achiziționarea autospecialei de gunoi Renault. 
 

PRIMAR, 

BOȚ IULIAN 
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