ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea achiziționării a patru autoturisme în sistem
leasing financiar, pe o perioadă de 12 luni
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa
extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
244/CLM/2015, prin care se propune aprobarea achiziționării a patru
autoturisme în sistem leasing financiar, pe o perioadă de 12 luni ;
- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare
Externă, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile art. 41, alin. (1) şi (2) , art.49 , alin.(2) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) , art. 45, alin. (2), lit.a) ,
art.62, alin.(1) și art.115 , alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1. – Se aprobă achiziționarea, în condițiile prevăzute de lege, a patru
autoturisme în sistem leasing financiar, pe o perioadă de 12 luni.

Art.2.– Se împuternicește primarul municipiului Buzău, domnul
Boșcodeală Constantin - Octavian, posesor al CI seria XZ nr. 000361, eliberată
de SPCLEP BUZĂU, CNP 0611221100021, să semneze contractele de leasing
financiar pentru cele patru autoturisme .
Art.3.–Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții,
Achiziții Publice, Programe cu Finanțare Externă, Serviciului Buget, Evidență
Venituri și Cheltuieli , Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului AdministrativGospodăresc şi Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Coman Constantin

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 18 decembrie 2015
Nr.188 Bis

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
sedinţa din data de 18 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru - abţineri, şi -voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la sedinţă.

