
     
HOTĂRÂREA nr. 25 

                                                            Din 09.07.2020 
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 :  5742/30.6.2020   
_____________________________________________________________ 

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

în data de 09.07.2020          ; 
Luând în dezbatere  proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționarii prin 

leasing financiar a unei autospeciale gunoi Renault;  
Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr.            ; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul  de resort  din 

aparatul  de specialitate al  Primarului  comunei  LIEȘTI  , județul  Galați , înregistrat 
sub nr.            ; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor  de specialitate nr..1-5....; 
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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                          
nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale             
cap. IV, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43 alin.4 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 pct. 8, din Carta europenă 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 şi 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. 
       

HOTĂRĂŞTE: 
 
               ART.1 – Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile de tip - leasing 
financiar, în sumă de 279.545,00 lei (exclusiv TVA), cu o maturitate de 3 ani, pentru 
achiziţionarea 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 şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
c)alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 
               ART.3 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a U.A.T. 
Comuna Liești, următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanţării 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 graţie şi a 
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 
              (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile 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. 
                 
 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             Contrasemnează,                                                           
              Cornel BUJOR                                         SECRETAR GENERAL,

                                                     
             ________________________                     Vasile AVĂDĂNEI

                                                    
                

 


