
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării prin leosin9financiar a w1Lli autoturism 

de către S.C. EDIL CANAL SERV G0RGOTA SRL 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Gorgota, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 21 septembrie 2020; 

Având în vedere: 
-Proiectul de  hotărâre nr. 5293/07.09.2020 privind aprobarea achiziţionării prin leasing 
financiar a unui autoturism de către S.C. EDIL CANAL SERV GORGOTA SRL iniţiat de 
domnul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. t:;?Qt:;/07 0Q 2020 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune .iprobarea achiziţionării 
prin leasing financiar a unui autoturism de către S.C. EDIL CANAL SERV GORGOTA SRL; 
-Raportul nr. 5294/17 G, 2020 întocmit de Biroul Economic-Financiar din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova; 
-Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-art. 29 din Legea nr. 22 7 /2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din ORDONANTA 

DE URGENTA a GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă achiziţionărea prin leasing financiar a unui autoturism de către 

S.C. EDIL CANAL SERV GORGOTA SRL. 

Art.2. Se împuterniceşte Administratorul S.C. EDIL CANAL SERV GORGOTA SRL. în 
vederea organizării procedurilor leg,ilc privind achiziţia autoturismului, respectiv a 
reprezentării instituţiei în relaţia cu societatea de leasing în vederea efectuării tuturor 
demersurilor legate de leasingul financiar ce face obiectul prezentei hotărâ1·i, inclusiv 
semnarea contractului de leasing financiar. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
SC EDIL CANAL SERV GORGOTA S.R.L., prin administrator, care după achizi�ionarea 
autoturismului are şi obligţia înregistrării acestuia în evidenţa financiar-contabilă şi în 
lista de inventariere a societăţii pc anul 2020. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al 
comunei Gorgota, primarului comunei, SC EDIL CANAL SERV GORGOTA S.R.L., Prelectului 
judetului Prahova si se aduce L cunu::.Linta publica prin publicare pe p· �ma de internet 
la adresa: www.primarici'gb[t:<)�a.ro. 

PREŞEOINTi'bfşE 

Gorgota, 21.09.202() 
Nr. 41 
Red/Dact A.0./4 ex. 

Contrasemnează pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1 ). lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

/b_Nr,.. consilieri în funcţie* 
v 7r. consilieri prczenti 

Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abţineri 

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




