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Din data de 26.111,2021

PRIN CARE SE APROBA DOBANDIREA iN SISTTNI DE LEASING OPERATIONAL A UNUI
AUTOTIJRISNI PENTRU T]AT. NIUNICIPIUI, BLAJ

Consiliul l-ocal al Ilunicipiului Rlaj, intrunit in ;edinla ordinarl din data de 26.01.2021,

l,uind act de Raportul de specialitate al Direc{ici bugct, finate, contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj nr. 1758/22.01.2021 , de memoriuljusti-
ficativinaintat de I)irectorul administrativ - dl. Aldea Toader nr.17 56122.01.2021 ;i deexpunerea
de motive a Primarului municipiului Blaj nr.1757122.01.2021 prin care se solicitl acordul (bnsi-
liului local al municipiului Blaj pentru dobindirea in sistem de leasing operational pe o perioadi
de 2,1 de luni a unui autoturism pentru UAT Nlunicipiul Blaj ;

AvAnd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlrire nr.

l68ll2l.Ol.202l aprobat de Primarul municipiului Blai;
Luind act de avizele favorahile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Blajl
Luind act de art.7 alin 5 din legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare, prevederile art.l29 alin (l), ain (2) lit.b). c) qi d), alin (4) lit.a) d):ii (l.l)
din OU(l.nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare ;

in temeiul art.l29 alin.(l), alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.d);i lit.c) precum 9i ale art.l-1.1 - 140

din OU().nr.57l20 l9 privind Codul administrativ;
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Art.l. Consiliul local al municipiului Blaj aprobl dobindirea in sistem de leasing

operafional a unui autoturism pentru IJAT- Municipiul Blaj pe o perioadl de minim 24 de luni la
o valoare totali de 135.fi)0 lei fnre TVA, in conformitate cu legislalia achizi{iilor publice din
Romdnia.

Art.2. (l) Achizilia se va realiza de cltre Iliroul investitii/ achizitii publice qi direclia
administrativl din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj.

(2) t'ondurile pentru achizilia menfionatl la art.l din prezenta hotirare se vor
asigura din bugetul de venituri qi cheltuieli al Nlunicipiului Blaj pe intreaga perioadl de derulare
a contractului de leasing.
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Art.3. Condi{iile de achizi(ie, precum gi caietul de sarcini gi intreaga documentafie de

atribuire, vor respecta prevederile prezentei hotlriri.
Art.4.- Primarul municipiului Blaj, Directia buget linante contabilitat, Biroul investitii/

achizitii publice 5i direc(ia administrativl din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Bla.j. r'or duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba, Directiei
buget finante contabilitate, Serviciului de Asistentl Sociall din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local al municipiului ltlaj, Secretarului general al municipiului Blaj, doamnei Suciu
Ana.

Art.6. a) Prezenta hotlrAre se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect. in
conditiile OUG.nr.57/20 l9 priYind Codul adnrinistratir.

b) Prezenta hotirire poate fi contestatl in termenele, conditiile qi la instanla
competenti, stahilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ
nr. 55{ / 200.1 cu modificirile si completirile ulterioare.

Art.7.-Prezenta hotarare ir fost adoptata cu un numar de 19 r'oturi << pentru " r'alabil
exprimate din totalul de l9 consilieri locali.


