
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractãrii şi garantãrii unui leasing  financiar  
ȋn valoare de 131.000 lei pentru  achiziţionarea a douã autoturisme  

 
            Consiliul Local al Oraşului Tȋrgu Neamț , județul Neamț; 
 În temeiul prevederilor: 
 - art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) 
lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, 
 - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind  datora publica , cu 
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
 - art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii 
 Luând act de: 

a) Ghidul de finanţare a Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, 
aprobat prin Ordinul nr. 661 /2017  al Ministrului Mediului; 

b) H.C.L nr.186/09.06.2017 si 213/27.06.2017, prin care s-a aprobat participarea 
Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- 
programul rabla 2017, în vederea achiziţionării a doua autoturisme prin acest program de către 
Orasul Tirgu Neamt; 

c) H.C.L nr.263/31.08.2017 si nr.294/03.10.2017 prin care s-a aprobat rectificarea 
Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017; 

d) expunerea  prezentata de catre primarul Orasului Tirgu Neamt , in calitatea sa de 
initiator  inregistrat sub nr.17127/04.10.2017; 

e) Raportul Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr. 17127/04.10.2017; 

  Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unui leasing financiar pentru achiziționarea a douã 
autoturisme a caror valoare totalã este de aproximativ 131.000 lei ( cu TVA) , cu plata unui 
avans de 50% şi un numar de rate timp de 24 luni,  prin RCI Leasing Romania IFN SA. 
Art.2. Contractarea şi garantarea finanțãrii rambursabile prevãzute la art. 1 se face pentru 
dotarea cu autoturisme de serviciu a instituţiei, marca : Dacia Duster Laureate 1,5 dCi, 109 CP, 
4x4; 
Art.3.  Plata integralã se asigura din bugetul local al Oraşului Tȋrgu Neamț şi se va compune 
din: 

3.1. plata serviciului anual al datoriei publice locale; 
3.2. plata oricăror impozite si taxe aferente ; 
3.3. alte cheltuieli neeligibile ale finanțãrii rambursabile mentionate la art. 1.; 

 
Art.4.(1). Pe ȋntreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligația sã publice pe pagina de internet a Oraşului Tȋrgu Neamț, urmatoarele date: 

a) hotãrârea comisiei de autorizare a ȋmprumuturilor locale, precum şi orice modificãri 
şi/sau completãri ale acesteia; 

b) valoarea finanțãrii contractate ȋn valuta de contract; 
c) gradul de ȋndatorare a Oraşului Tȋrgu Neamț; 



d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție şi a 
perioadei de rambursare a finanțãrii rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente liniei de credit; 
f) plãțile efectuate din fiecare finanțare rambursabilã. 

       4.(2). Datele prevãzute la alin. (1) se actualizeazã ȋn prima decadaã a fiecarui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevazute de lege. 
 
Art.5. Contractul de leasing, precizat conform art. (1), poate fi accesat dupã aprobarea 
finanțãrii de cãtre comisia de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 
Art. 6 Se ȋmputerniceşte domnul Aopei Vasile, având funcția de viceprimar al Oraşului Tȋrgu 
Neamț, domiciliat ȋn Oraâul Tȋrgu Neamț, posesor al CI seria NT, numar 462510, pentru a 
reprezenta instituția la semnarea contractelor de leasing privind achiziția celor doua vehicule 
noi, respectiv doua autoturisme ,prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional", pentru Oraşul Tȋrgu Neamț; 
 
Art.7. Primarul  Oraşului prin departamentele implicate, respectiv Direcția Buget Contabilitate, 
resurse umane şi dezvoltare localã si Serviciul Juridic din cadrul U.A.T.O Târgu Neamț, va lua 
toate mãsurile necesare pentru ducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri. 
 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Oraşului Tȋrgu Neamț, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Oraşului Tȋrgu Neamț , Prefectului Judeţului Neamț şi se 
aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro şi prin  afişare. 
 
Nr._301___________ 
din    10.10.2017  
                                         Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier local, Onu Gică 

                     
Contrasemnează, 

                    Secretar oraş,  
                                                                Cons.jur. }u]u Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:            16 
Pentru:               16   
Împotrivă: 
Abtineri:      
 


