ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 6/30.01.2017
proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari de tip leasing financiar pentru
achizitionarea unei vole
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Frecatei si avizul comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local;
Ţinând cont de prevederile:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile Noului Cod Civil, referitoare la contracte si conventii;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c), art. 45, alin. 1 şi art. 115
alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba contractarea unei achizitionari in sistem leasing financiar pentru achizitionarea unei
vole.
Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii ramburasbile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea
unor investitii de interes local.
Art. 3. Achizitionarea se va face cu respectarea prevederilor legale referitoare la faptul ca autoritatea
contractanta achizitioneaza direct „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse
sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730
lei”potrivit Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Art. 4. Din bugetul local al comunei Frecatei se asigura integral plata:
a) serviciul anual al datoriei publice locale;
b) oricaror taxe si impozite aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
c) alte cheluieli neeligibile ale finantarii nerambursabile mentionate la art. 1.
Art. 5. Contractul de leasing, precizat conf. Art.1 , poate fi accesat dupa aprobarea finantarii de catre
comisia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă compartimentul financiarcontabil precum si primarul comunei.
Art. 7. Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei Frecatei, comp.
financiar-contabil şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei
Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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