
 

 

           

     
       HOTĂRÂREA NR. 28 

Din     22.07.2020 
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 22.07.2020; 

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, 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. 
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        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. 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează, 
                            Cornel BUJOR   
                                                                                              SECRETAR GENERAL,  

 
 Vasile AVADANEI 


