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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIULLOCAL JOSENI
PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea pldlii ratelor de leasing
a autoturismului Dacia Logan MCV din capitolul 5 1 .01 .03
pdnd la aprobarea bugetului inilial pe anul 2018 gi a
listei de investilie provizorie

Consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in gedin{a extraordinard din data de
01.2018
AvAnd in vedere: proiectul de hotdrdre ini{iat 9i prezental de dl. primar, privind
aprobarea pld1ii ratelor de leasing a autoturismului Dacia Logan MCV din capitolul
51.01.03 pand la aprobarea bugetului inilial pe anul 2018 qi a listei de investitie
provizorie:
Expunerea de motive al primarului n. 671201,8 privind aprobarea unei liste de
investilii provizorie qi aprobarea pldlii ratelor de leasing
Contxactul de lleasing nr. I'/075412Q15 incheiat cu RCI LEASING IFN Bucuresti;
Prevederile Legii nr. 27312006 - privind finanlele publice locale, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare,
Lu6nd in considerare prevederile ar1.3 din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd p rin Legea nr.19911997 ,
lindnd seama de prevederile art.40 9i urm. al Cap.V, Secliunea i, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative
republicatd, consiliul local al comunei Joseni,
Luand in considerare prevederile art. 6, alin. (2) din Legea w. 5212003 - privind
transparenla decizionall in administralia publicd locald,
In temeiul aft45, alin. (2) l|t a, arl.36 alin.(1) qi alin. (2), lit.bgialin. (4),tit.a,
coroborat cu ar1. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr.2151200i,, privind administratia publicd
Iocald, republicatd, cu modificdrile gi completbrile ulterioare, consiliul local al comunei
Joseni:

HOTARA$TE

Art. 1. Se aprobd plata ratelor de leasing a autoturismului

Dacia Logan MCV
din capitolul 51.01.03 aft.71.0I.02, pAnd la aprobarea bugetului inilial pe anul 201g.
Art. 2. Se aprobd lista de investilie provizorie, conform anexei.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotardri, se insdrcineazb
compartimentu I contabil.
Art. 4. Prezenta hotdrdre se comunicd Primarului comunei Joseni, Institulier
Prefectului Judelului Harghita qi se aduce la cunoqtinla publicd prin afigare la sediul
Primdriei Comunei Joseni.
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