ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
COMUNA DELENI
HOTÃRÂREA nr.12 din 22 martie 2011
privind aprobarea contractãrii/garantãrii unui împrumut intern
in valoare de 2.000.000 lei de contract
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (2) lit. b), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
- având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificãrile ulterioare, - coroborate cu
cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si cu cele ale Hotãrârii
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale;
-tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea
datoriei publice nr. 313/2004, cu modificãrile ulterioare;
- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeanã a autonomiei locale, adoptatã la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatã prin Legea nr. 199/1997;
-tinând seama de prevederile art. 942 si urmãtoarele din Codul civil,referitoare la contracte sau
conventii;
-luând act de expunerea de motive a primarului comunei Deleni, în calitatea sa de initiator al
proiectului de hotarare; raportul compartimentului de resort- contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului; precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local, constatând
necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local a cãrei
documentatie tehnico-economica a fost aprobata prin Hotãrârea Consiliului Local nr.29/2008 privind
implementarea proiectului de investieie “Modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca, achizitionare
de utilaje de deszapezire, sistem centarlizat alimentare cu apa si epurare in satul Moreni si locuinta
protejata si conservare patrimoniu cultural in comuna Deleni, judetul Vaslui;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI, adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. - Se aprobã contractarea unui împrumut intern în valoare de 2.000.000 lei de contract, cu o
maturitate de 6 luni.

Art. 2. – Contractarea împrumutului prevãzut la art.1 se face pentru realizarea investitiilor publice
de interes local, prevãzute în anexa la prezenta.
Art. 3. - Din bugetul local al al comunei Deleni, judetul Vaslui se asigurã integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricãror impozite si taxe aferente realizãrii obiectivelor de investitii de interes local.
c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat 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 Deleni 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 contact;
c) gradul de indatorare s comunei Deleni, judetul Vaslui;
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.
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã d-l Zanfir Vasile,primarul
comunei Deleni, judetul Vaslui , cu drept de semnatura si sa semneze documentele aferente imprumutului.
Art. 6. - Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei Deleni, în termenul
prevãzut de lege, primarului comunei Deleni si Prefectului Judetului Vaslui si se aduce la cunostintã publicã
prin afisare la avizierul unitatii precum si pe pagina de internet www primaria@delenivaslui.ro .
L.S.
PRESEDINTELE DE SEDINTÃ,
ALEXA VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul Comunei Deleni,
Dandes Sandu

