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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
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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
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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

