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HOTĂRÂREA 

nr. 5  din 29 ianuarie 2016 
 

privind aprobarea achizitionării unui buldoexcavator prin leasing financiar 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  4  din 
22.01.2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu nr.237  din 22.01.2016; 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
LEGII nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
Art.71 din HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
Tinand seama de de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale; 
În temeiul prevederilor 36 alin . (1) , alin. (2) , lit. “b,” , “c” si “d” , (4) , lit. “a,d,e” , art. 45 alin (1), 
art.115, alin. (1), lit. « b » , precum si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 



Art.1. Se aprobă achiziţionarea unui buldoexcavator pentru comuna Rîciu, prin leasing financiar. 
Creditele bugetare pentru efectuarea plăţilor nete se vor aproba în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al comunei Rîciu în fiecare an bugetar. 
Art.2. Achiziţionarea  bunurilor prevăzute la art. 1 se va face  cu respectarea prevederilor OUG nr. 
34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Art.3. Primaria  comunei Rîciu, va asigura acoperirea cheltuielilor de mentenanta si intretinere a 
excavatorului, pe toata durata de functionare si exploatare a acestuia. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu, d-nul Ioan Vasu şi d-na Rîcean Maria-consilier superior sunt 
imputerniciti sa semneze contractul de leasing cu societatea declarată câştigătoare în urma 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare de produse. 
Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Ioan Vasu, primarul 
comunei Rîciu şi d-na Rîcean Maria-consilier superior în cadrul biroului financiar contabil şi resurse 
umane.  
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
contabil şi resurse umane; 

Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  Contrasemnează                                                                                    
                                  Jude Vasile                                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                      …………………                                                      ……………………….   
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