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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 50 

din 24 octombrie 2013 
 

privind achiziţionarea unui autoturism pentru UAT Comuna Rîciu 
 

             Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  24 octombrie 
2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr.568  din  18.10.2013, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

   Având în vedere: 
       -Anexa nr.2-Lista proprietarilor-persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică 
respinşi  din cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ în anul 2013, publicată în data 
de 26.09.2013, program la care comuna Rîciu a participat  în vederea achiziţionării unui autovehicul;  

   -Expunerea de motive a  Primarului comunei Rîciu nr.4308  din data de 18.10.2013; 
   -Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
   -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

              -Prevederile HCL nr. privind aprobarea participării comunei Rîciu la „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional“ în anul 2013  în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către 
comuna Rîciu şi casarea autovehiculului MS 07 PYA;   
              -Oferta financiară RCI Leasing România-Lion Victoria; 
              -Prevederile art.67 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.a), alin. 2, lit.b), art. 45 (1), ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001  privind administraţia   publică locală  *republicată*, 

 
Hotărăşte: 

 
    Art.1. Se aprobă achiziţionarea în sistem leasing pe o perioadă de 3 ani, prin RCI Leasing România-Lion 

Victoria, de către comuna Rîciu, a unui autoturism marca Nissan Qasqhai, în conformitate cu propunerea financiară 

anexată. 
     Art.2. Sumele pentru achiziţionarea autoturismului vor fi prevăzute în bugetul pe anii 2013-2015. 
               Art.3. Se împuterniceşte  d-l Ioan Vasu-primarul comunei Rîciu, pentru semnarea contractului de 
Leasing cu RCI Leasing România-Lion Victoria, precum şi pentru semnarea tuturor actelor necesare. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 
 RCI Leasing România-Lion Victoria 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 

     Cioloboc Ioan                                                                               Secretar: Dunca Ioan 


