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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 87
din 31 august 2006

 
privind aprobarea achiziţionării în sistem leasing a unui buldoexcavator şi a unui autogreder

 
            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 august  2006,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, dl. Gabriel Constantin Şerban înregistrată la nr.12231/10.08.2006;

- Raportul Serviciului Urbanism şi Investiţii a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr.12232/10.08.2006;
- Raportul Biroului buget-contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.12233/10.08.2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
În temeiul art. 38 alin (4) lit. “b” şi “d”, art. 46 şi art. 48 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, aşa cum a fost modificată şi

completată prin Legea nr.286/2006,
HOTĂRĂŞTE:

 
                 Art.1. (1)Se aprobă achiziţionarea de către primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc în sistem leasing a unui buldoexcavator şi a unui
autogreder.
                              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai achiziţiei, conform anexei nr.1.

Art.2. Achiziţia utilajelor prevăzute la art.1 se face prin licitaţie publică deschisă, iar valoarea maximă pentru plata ambelor utilaje este de
670.000 lei, fără T.V.A.

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini al achiziţiei, conform anexei nr.2.
Art.4. Plata avansului precum şi a ratelor pe anul 2006, în sumă de 100.000 lei, aferente achiziţiei prevăzută la art.1, se asigură din bugetul

local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.5. Lista de investiţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.3/2006 cu privire la aprobarea

bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006, se modifică prin includerea celor două utilaje.
Art.6. Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget-contabilitate şi Serviciul urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei

Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                    

Herţanu Doru-Ovidiu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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