CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA

D-lui /d-nei consilier local
………………………………………………………………………

• INVITAŢIE
In temeiul Dispoziției nr. 232 din 21.07.2020, sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa
extraordinară a C.L. Lieşti, convocată de îndată, ce va avea loc miercuri, 22.07.2020 ora 16,00
, in sala de ședințe a C.L. Liești.
Consilierii locali POT OPTA să participe la sedință și online, având în vedere măsurile de
protecție ce trebuie respectate pe perioada stării de alertă, prevederile R.O.F. C.L. Liesti
completat prin HCL nr. 10 / 09.04.2020, precum și ultimile modificări aduse Codului Administrativ
de OUG nr. 61/2020.
Propunerile pentru ordinea de zi:
Proiecte de hotarari:

Proiect 1: înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată online a
obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plată (POS)
precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

Proiect 2: aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA
ÎN LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ
Materialele sunt postate pe pag. web: www. primaria-liesti.ro .
Consilierii care optează pentru participare online la sedinta, vor respecta procedura
urmatoare:
-Amendamente la proiecte se pot transmite pe adresa de mail : primarialiesti@gmail.com,
până miercuri, 22.07.2020, ora 12,00.
- Vor comunica până în data de 22.07.2020, ora.10,00, numărul de telefon sau adresa de
mail la care își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de
cele comunicate anterior.
-Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor
comunica prin SMS avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotărâre până cel mai târziu
miercuri, 22.07.2020, ora 14,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior încheierii ședinței de
plen.
-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: miercuri 22.07.2020, orele 16,0016,20.
-Ordinea de zi si procesul/procesele verbale ale ședințelor anterioare se votează si se
comunica in primele 10 min. ale ședinței, în același mod ca si proiectele de hotărâri. Rezultatul
votului se comunică acestor consilieri de către secretarul general imediat după încheierea votului
pe ordinea de zi, prin SMS și /sau pe grupul Whatsapp.
-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti
@gmail.com; SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587.
Minuta ședinței , cuprinzînd și rezultatul votului, se publică pe pag. www.primarialiesti.ro.
Orice relatii suplimentare se obțin de la secretarul general al comunei Liești.

Primar,
Iulian BOȚ

Notă: invitația se comunică prin S.M.S. iar materialele de ședința sunt publicate pe pagina web :
www.primaria-liesti.ro.
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DISPOZITIA

nr.
din 21.07.2020

232

privind convocarea de îndată, in ședința extraordinară , a
Consiliului local al comunei Liești
Bot Iulian, Primarul comunei Liești, județul Galați;
Având in vedere prevederile prevederilor R.O.F. al C.L. Liești completat prin H.C.L nr.
10/09.04.2020;
Având in vedere prevederile art. 133, alin. (2), lit. “a” și art. 134 alin. (1), lit. “a” , alin.
(4), alin.(5), lit. a1și a2 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ;
In baza art. 134, alin. (1), lit. “a” , art. 137, alin. (1) și a art. 196, alin.(1), lit. “b” din
OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei
extraordinară in ziua de miercuri, 22.07.2020, orele 16,00.

Liești , de îndată, in ședința

Art.2.(1) Ședința se va desfășura in sala de ședințe a Consiliului local Liești.
(2) Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura
următoare:
-Amendamente la proiecte se pot transmite pe adresa de mail : primarialiesti@gmail.com, până
miercuri, 22.07.2020, ora 12,00.
- Vor comunica până în data de 22.07.2020, ora.10,00, numărul de telefon sau adresa de mail la
care își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de cele comunicate
anterior.
-Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor comunica prin
SMS avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotărâre până cel mai târziu miercuri, 22.07.2020, ora
14,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior încheierii ședinței de plen.
-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: miercuri 22.07.2020, orele 16,00-16,20.
-Ordinea de zi si procesul/procesele verbale ale ședințelor anterioare se votează si se comunica in
primele 10 min. ale ședinței, în același mod ca si proiectele de hotărâri. Rezultatul votului se comunică
acestor consilieri de către secretarul general imediat după încheierea votului pe ordinea de zi, prin SMS și
/sau pe grupul Whatsapp.
-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com;
SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587.
Art.3. (1) Proiectele de hotărâri se postează pe pag. web: www. primaria-liesti.ro.
(2) Minuta ședinței se publică pe pag. www.primaria-liesti.ro
(3) Ordinea de zi se regăsește in convocator.
PRIMAR
Iulian BOȚ

Contrasemnează,
Secretar general,
Vasile AVĂDĂNEI
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată
online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui
terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat
comisionul bancar
Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului: 6275/20.07.2020
Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de..............2020;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub nr. 6275/20.07.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub nr.
6276/20.07.2020;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.

;

Având în vedere art.87 alin.(1) , art.106 alin.(3) , art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.c) din
Ordonanta de Urgenta Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere art.3 alin.(1) , art.4 , art.10 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea Guvernului Nr.
1235/2010 privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată
către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea
nr.285/2020 ;
Având în vedere Ordinul nr.168/14/95 din 19 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar ;
Având în vedere Ordinul nr.173/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ;
Având în vedere prevederile OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată precum și prevederile HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare;
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.c) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată
online (SNEP) a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat.
Art. 2. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua,
stoca şi transmite informaţii despre plata prin card (POS), la casieria instituţiei.
Art.3. (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente
conectării la acesta, vor fi suportate din bugetul local;
(2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:
a) Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către
furnizorul său de servicii de plată;
b) UAT Comuna Liesti, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii de acceptare de plati electronice.
(3) Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii
electronice, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei și nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia
în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei.
Art.4. Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea
Ordinului nr.168/2011- pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ;
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl. primar al UAT Comuna
Liești, prin serviciul financiar-contabil.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al
comunei.

INITIATOR,
PRIMAR,
IULIAN BOȚ

In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ, se avizează
de legalitate proiectul de hotărâre.
Secretarul general al comunei Liești.
Jr. Vasile Avadanei
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Nr. 6275/20.07.2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional
electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui
terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
Prin Proiectul de hotărâre se propune înregistrarea comunei Liești în SNEP (Sistemul
Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.
1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor
de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii
Sistemului national electronic de plata online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat: „(1)
În vederea plăţii de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau
alte entităţi fără personalitate juridică a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin
utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a preşedintelui
Autorităţii pentru Digitalizarea României, instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a
acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora
şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a respectivelor obligaţii.
De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta
furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va deschide
un cont colector unic.
Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plăţii electronice perceput de
furnizorul de servicii selectat, se suportă de către:
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii
de plată;
b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii.
Având în vedere prevederile legale, solicitările contribuabililor pentru asigurarea accesului la o
soluție de plata electronică precum şi optimizarea procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale,
propunem spre dezbatere, analiză și aprobare Consiliului Local, Proiectul de hotărâre privind
înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată
către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în
care este suportat comisionul bancar.
Ordonator principal de credite
Primar
BOȚ IULIAN
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Serviciul financiar-contabil

Nr. 6276/20.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic
de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal
de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
Prin referatul de aprobare nr.
Primarul Comunei Liești a inițiat Proiectul de Hotărâre cu
privire la înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor
de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea
modului în care este suportat comisionul bancar.
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului
national electronic de plata online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat: „(1) În vederea
plăţii de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entităţi
fără personalitate juridică a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea
mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a preşedintelui
Autorităţii pentru Digitalizarea României, instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a
acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora
şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a respectivelor obligaţii.
De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta furnizorul de
servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va deschide un cont
colector unic.
Conform prevederilor art 10 alin.2 din H.G. nr. 1.235/2010, comisionul aferent efectuării plăţii
electronice perceput de furnizorul de servicii selectat, se suportă de către:
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii
de plată;
b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii.
Prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei
şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar, art. 2.2.3., se prevede:
,,La cererea de înregistrare în SNEP, instituţiile publice beneficiare vor transmite operatorului
SNEP următoarele documente:
a) cerere privind înregistrarea în SNEP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b) copie a hotărârii consiliului local prin care se stabileşte modul în care este suportat comisionul
bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010, în cazul
unităţilor administrativ teritoriale;

c) copie a contractului încheiat cu instituţia de credit acceptatoare;
d) adresa emisă de unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise, din
care să rezulte denumirea exactă a unităţii Trezoreriei Statului şi codul IBAN al contului colector al
instituţiei publice prin care aceasta îşi va derula plăţile prin SNEP;
e) în cazul în care cererea formulată potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3 nu este semnată de
ordonatorul de credite al instituţiei publice, se va prezenta în copie împuternicirea persoanei semnatare
de a reprezenta legal instituţia. ,,
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 2.2.4.: ,,În documentaţiile de atribuire elaborate
de instituţiile publice în vederea selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se vor
avea în vedere următoarele cerinţe minime şi obligatorii:
a) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va
oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 1%
din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 1%
rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;
b) comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru verificarea
conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o singură dată, la
înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul
de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii;
c) singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la lit. a) şi b), cel aferent
transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi electronice, iar nivelul acestuia nu
va depăşi nivelul comisionului standard practicat de instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor
de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu alte instituţii de credit;
d) instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice selectată efectuează tranzacţiile din SNEP
utilizând standardul de securitate 3D-SECURE;
e) plata comisioanelor suportate de instituţia publică beneficiară se va efectua lunar, în baza
documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice;
f) la stabilirea termenelor de plată se au în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernuluinr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
g) instituţiile de credit selectate în urma achiziţiei au obligaţia de a fi înregistrate în SNEP la momentul
depunerii ofertei.

Luând în considerare cele mai sus menționate propunem spre dezbatere, analiză și aprobare
Consiliului Local, Proiectul de Hotărâre cu privire la înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul
Naţional Electronic de Plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui
terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

Șef serviciu financiar contabil,
Pleșcan Nicoleta
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind : aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN
LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ
_________________________________________________________________________
Inițiator : BOȚ IULIAN , primarul comunei LIESTI, județul Galați
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre :
6317/20.07.2020
_________________________________________________________________________
Consiliul Local al comunei LIESTI , județul Galați , întrunit in ședința extraordinara in data de
...............2020;
Luând in dezbatere
proiectul de hotărâre privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING
AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ;
Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 6317/20.07.2020;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul de
specialitate al Primarului comunei LIESTI , județul Galați , înregistrat sub nr. 6318/20.07.2020
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3258 din 25.03.2020;
Având în vedere avizul de control financiar preventiv la Proiectul de hotărâre;
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. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 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;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică art. 1 al HCL nr. 15 / 30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING
AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ, care va avea următorul conținut:.
“Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING
AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ.
Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin aparatul de
specialitate.
Art. 3. 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
In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ, se avizează de
legalitate proiectul de hotărâre.
Secretarul general al comunei Liești,
Jr. Vasile Avadanei

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
PRIMAR

Nr. 6317/20.07.2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 /
30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING AUTOSPECIALĂ
GUNOIʺ

Prin H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 , s-a aprobat ACHIZIȚIONAREA ÎN
LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOI.
Forma de redactare a art. 1 aprobă efectuarea achiziției, oportunitatea si
necesitatea rezultând din Referatul de aprobare si Raportul de specialitate.
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică București ne-a recomandat
să modificăm HCL nr. 15/30.04.2020, prin introducerea unui articol distinct care
aprobă oportunitatea și necesitatea achiziționării prin leasing a autospecialei de gunoi,
aceasta fiind o condiție de formă ce trebuie respectată și nu afectează validitatea
procedurii de achiziție derulate.
Deși această cerință de redactare nu am regăsit-o în documentele DGDP ,
respectarea recomandarii asigură îndeplinirea exigențelor acestei instituții privind
/forma si fondul documentațiilor pe care le autorizează. Adoptarea si comunicarea cu
celeritate a hotărârii va permite achiziționarea mai rapidă a mașinii de gunoi și
rezolvarea, cel puțin parțială, a problemelor inregistrate in activitatea de salubrizare.

Ordonator principal de credite
Primar
BOȚ IULIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
PRIMAR

Serviciul financiar-contabil

Nr. 6318/20.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 /
30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING AUTOSPECIALĂ
GUNOIʺ

Prin H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 , s-a aprobat ACHIZIȚIONAREA ÎN
LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOI.
Prin HCL nr.25 din 09.07.2020 se aprobă achiziţionarea unei autospeciale gunoi
Renault D16MED P4X2 prin contractarea unei finanţări rambursabile de tip - leasing
financiar, în sumă de 279.545,00 lei (exclusiv TVA), cu o maturitate de 3 ani.
În cadrul procedurilor preliminare de verificare a dosarului pentru autorizarea
contractarii leasingului financiar privind achizitia autospecialei de gunoi Renault,
Direcția general de Trezorerie și Datorie Publică București ne-a recomandat să
modificăm HCL nr. 15/30.04.2020, prin introducerea unui articol distinct care aprobă
oportunitatea și necesitatea achiziționării prin leasing a autospecialei de gunoi, fără a
afecta validitatea procedurii de achiziție derulate.

Șef serviciu financiar contabil,
Pleșcan Nicoleta

