ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI
Nr.04 din 01.02.2022

PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea închirierii autospecialei compactoare pentru colectat deșeuri,
proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară, în
data de 07.02.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.21 din 01.02.2022, în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.22 din 01.02.2022;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr._______ din____________;
- art.1777 – 1823, din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând că nu este încălcat regimul de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite
în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei,cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin.(3), lit.g), art. 196 alin. (1), lit.a) art. 243
alin. (1) lit.a) și lit. b.), art.332-348 din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui bun mobil, aflat în domeniul
privat al Comunei Dorna-Arini, constând în autospecială compactoare pentru colectat deşeuri,
marca DAF, cu o capacitate compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având
număr de identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED B241F13BC9R5,
înmatriculat cu numărul SV 10 BYF.
Art.2 – Valoarea de inventar al bunului mobil care face obiectul închirierii, este de
217.310,72 lei.
Art.3 – (1) Nivelul minim al chiriei care reprezintă și prețul de pornire al licitației este
de 2.000 lei/lună.
(2) Chiria obținută prin închiriere se face venit la buget local.
Art.4 – Se aprobă garanția de participare la licitație, garanție obligatorie și se stabilește
la nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 4.000 lei.

Art.5 – Închirierea bunului mobil se va face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu
posibilitatea de prelungire prin act adițional, cu acordul părților, pentru o perioadă de maximum
jumătate din durata inițială a contractului.
Art.6 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația publică de închiriere a bunului
mobil descris la art.1, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.7 – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru licitație publică de închiriere a bunului
mobil descris la art.1, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.8 – Se aprobă Fișa de date pentru licitație publică de închiriere a bunului mobil
descris la art.1, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.9 – Se aprobă modelul de cerere de înscriere pentru licitația publică de închiriere a
bunului mobil descris la art.1, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.10 – Se aprobă formularul de ofertă pentru licitația publică de închiriere a bunului
mobil descris la art.1, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.11 – Se aprobă Contractul-cadru, pentru licitația publică de închiriere a bunului
mobil descrise la art.1, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.12 – Se împuternicește primarul comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, să
numească comisia de licitație pentru închirierea bunului mobil descris la art.1.
Art.13 – Se împuternicește primarul comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, ca în
numele și în interesul comunei Dorna-Arini, să semneze contractul de închiriere prevăzut la
art.1.
Art.14 – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15 – Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va
aduce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei Ștefăniță MAZĂRE
 _________________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ______________

