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PRIN CARE SI] APROBA DOI}ANDIREA iIV SISTENI DE LEASING
OPERATIONAI- PE O PERIOADA DE 36 DE LUNI A UNUI AUTOTURISM $I A
UNUI MICROI}UZ PENTRU UAT. MUNICIPIUL BLA.I. iN VEDEREA
ASIGURARII SUSTENABILITATII PROIECTULUI .,O VIATA MAI I}UNA
PENTRU SENIORII DIN MICA ROMA - NIUNICIPIUL BLAJ, JUDETUL ALBA''

Consiliul l,ocal al Nlunicipiului Blaj, intrunit in gedinfa ordinari in data de 16.02.2021,
Lu6nd act de Raportul de specialitate al Direcliei buget, fina(e, contabilitate din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj nr.3883/l I .02,2021, de memoriul
justificativ inaintat de Serviciul Asisten[I Sociali din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Blaj nr. 3879111.02.2021 qi de expunerea de motive a Primarului
municipiului Blaj nr.-1882/l 1.02.2021 prin care se solicitl acordul Consiliului local al municipiului
Blaj pentru dobfndirea in sistem de leasing operational pe o perioadi de -16 de luni a unui
autoturism gi a unui microbuz pentru UAT - Nlunicipiul Blaj, in vederea asigurlrii sustenabilitltii
proiecrutui .. o \IATA \lAI Bt'r-.{ PE\TRI. SE\lORtI Dl\ \llCA RO\IA - }lUNl('lPlt:1.
BLAJ, JI,IDETUL AI-BA" pentru serviciile ,. Centru de zi pentru persoane v0rstnice" ;i
.,Nlasa pe roli";

AvAnd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului dehotirAre nr. -19-19

lll.O2.202l aprobat de Primarul municipiului Blaj:
Cunoscrind faptul ci asigurarea sustenahilititii proiectului .. O vIATA NlAl Bt NA

PENTRU SF]NIORII DI:\i \IICA RONTA - \ILINICIPIUL BLAJ, JUDETUI, AI,BA.. este o

condi(ie a contraclului de finanlare nr. 1361111112775-5 in cadrul POCU - componenta BUNICII
CO\tUNITATtI - servicii sociale gi socio-medicale pentru persoan€ v6rstnice - regiuni mai pulin
dezvoltate, Axa prioritarl : Incluziunea sociall qi combaterea slrlciei;

Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;

l,u0nd act de prevederile din legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modilicarile si

completarile ulterioare, prevederile art.l29 alin (l), ain (2) lit.b), c) ti d), alin (4) lit.a)d) qi (14)

din OUG.nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare ;

In temeiul art,l29 alin.( l), alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.d) 9i lit.c) precum qi ale art.l3-l - 140

din OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ;
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE

Art.l. Consiliul local al municipiului Blaj aprobl dohindirea in sistem de leasing
operafional pe o perioadi de 36 de luni, in conformitate cu legislalia achizi(iilor publice din
Rom6nia, a unui autoturism qi a unui microbuz pentru UAT - Nlunicipiul Blaj, in vederea
asigurlrii sustenabilirltii proiectului,, O VIATA N,IAI BUNA PENTRU SENIORII DIN IVIICA
RONIA - NIUNICIPIUL BLAJ, JUDETUL ALBA" pentru serviciile ,, Centru de zi pentru
persoane v6rstnice" gi ,, Masa pe roti" - cod proiect 127755, finantat prin POCU - Axa prioritarl
: Incluziunea socialI qi combaterea sirlciei.

Art.2. (l) Achizi(ia se va realiza de citre Biroul investitii/ achizitii publice qi direclia
administrativi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj.

(2) Fondurile pentru achizi(ia mentionati la art.l din prezenta hotlrire se vor asigura
din bugetul de venituri qi cheltuieli al Nlunicipiului Blaj pe intreaga perioadi de derulare a
contractului de leasing, din bugetul local al anilor 2021-2025, capitolul 68.02 - Asistenli sociali.

Art.-3. Conditiile de achizi(ie, precum qi caietul de sarcini gi intreaga documenta(ie de
atribuire, vor respecta prevederile prezentei hotdriri.

Art.4.-Primarul municipiului Blaj, Directia buget finante contabilitate, Biroul investitii/
achizitii publice, Serviciul Asistentl sociall qi Direclia administrativi din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,

Art.5.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj Directiei buget finante contabilitate,
Serviciului de Asisten{I SocialI, Biroului investitii/ achizitii publice 9i Direcfiei administrative din
cadrul aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Blaj, Secretarului general al
municipiului Blaj,

Art.6. a) Prezenta hotirAre se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
condi(iile OUG.nr.57i2019 privind Codul administrativ.

b) Prezenta hotlrAre poate fi contestatl in termenele, condifiile ;i la instanfa
competentl, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ
nr. 554 / 200,1 cu modificirile qi completlrile ulterioare.

Art.7.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de l7 voturi << pentru " valabil
exprimate .

PRE$EDINTE DE gEDINTA, CO SENINEAZA.
CONSILIER LOCAL,

Teodor Birbat
SE,C AR GENERAL.

Se Stefinescu
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