
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3 ”abțineri”. 

La lucrările ședinței participă un număr de 11 din 12 consilieri locali în funcție. 
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COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 

privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari rambursabile 

interne/externe in valoare de 2.400.000 lei*) 

  

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si 

functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

Ținand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, 

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,  

Ținand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la 

contracte sau conventii,  

Luand act de:  

   a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei in calitatea sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 5755 din 12.08.2020; 

   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat sub nr. 5757 din 12.08.2020; 

   c)  raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr. 6075 din 20.08.2020; 

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 

publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, a caror documentatie tehnico-

economica/nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 18 

/26.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat integral din 

bugetul local prin angajament bugetar multianual, prevazuta in anexa la prezenta,  

 

    Consiliul Local al comunei Oțeleni, adopta prezenta hotarare.  

 

Art. 1. Se aproba contractarea si/sau garantarea unei finantari rambursabile 

interne/externe in valoare de 2.400.000 lei, cu o maturitate de 13 ani.  
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Art. 2. - Contractarea si/sau garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face 

pentru realizarea investitiei publice de interes local: ”Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Oțeleni, județul Iași” 

Art. 3. - Din bugetul local al comunei Oțeleni se asigura integral plata:  

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

   b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;  

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.  

Art. 4. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Oțeleni urmatoarele date:  

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau 

completari ale acesteia;  

   b) valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate in valuta de contract;  

   c) gradul de indatorare a comunei Oțeleni; 

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de 

rambursare a finantarii rambursabile;  

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;  

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.  

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.  

Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 

Oțeleni. 

Art. 6. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 

66 din 01.07.2019. 
Art. 7. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei in termenul 

prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Iași si se aduce la cunostinta 

publica prin publicarea in Monitorul Oficial al comunei Oțeleni, precum si pe pagina de internet 

www.primariaoteleni.ro. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 20 august 2020                       BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


