ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 47
Privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile
sub formă de credit bancar în valoare totală de 238.203 lei în vederea
acoperirii cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului,, Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de urgență Valea Lungă, jud. Alba cu un buldoexcavator,,
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2014,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primar;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr.2587/11.08.2014 al compartimentului contabilitate din cadrul primăriei
Valea Lungă;
Având în vedere prevederile:
- OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- HG nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
64/2007;
- art. 41,alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu prevederile legii datoriei publice;
- art. 9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Ord. nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar;
- OMF nr. 1088/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin OMEF nr. 1059/2008;
- art.8 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
aprobată prin Legea nr. 337/2006, ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a OUG 34/2006;
- art. 36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, a Legii nr.356/18.12.2013 privind bugetul
de stat pe anul 2014.

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile sub formă de
credit bancar în valoare totală de 238.203,00 lei , cu o maturitate de 6 luni, reprezentand
necesarul de acoperire a cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului ,, Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de urgență Valea Lungă, jud. Alba cu un buldoexcavator,,
Art.2: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei comunei Valea Lungă
următoarele date:
a). hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;
b). valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
c). gradul de îndatorare a Primăriei comunei Valea Lungă;
d). durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e). dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f). plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.3: Se împuterniceşte primarul comunei Valea Lungă să identifice cea mai eficientă
soluţie de finanţare, în vederea realizării obiectivelor propuse.
Art.4: Se împuterniceşte primarul comunei Valea Lungă să semneze în numele şi
pentru Consiliul local Valea Lungă orice documente necesare obţinerii finanţării prin
creditare bancară, inclusiv normele procedurale interne şi documentaţiile de elaborare şi
prezentare a ofertelor necesare serviciilor financiare specializate.
Art.5: Din bugetul local al comunei Valea Lungă se asigură integral plata:
a). serviciului anual al datoriei publice locale;
b). oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c). alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1.
Art.6: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 21.08.2014
Preşedinte de şedinţă
Stoia Viorica

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile
sub formă de credit bancar în valoare totală de 238.203,00, în vederea
acoperirii cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului,, Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de urgență Valea Lungă, jud. Alba cu un buldoexcavator,,
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2014,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr.2587/11.08.2014 al compartimentului contabilitate din cadrul primăriei
Valea Lungă;
Având în vedere prevederile:
- OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- HG nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
64/2007;
- art. 41,alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu prevederile legii datoriei publice;
- art. 9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Ord. nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar;
- OMF nr. 1088/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin OMEF nr. 1059/2008;
- art.8 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
aprobată prin Legea nr. 337/2006, ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a OUG 34/2006;
- art. 36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, a Legii nr.356/18.12.2013 privind bugetul
de stat pe anul 2014.

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile sub formă de
credit bancar în valoare totală de 238.203,00 lei , cu o maturitate de 6 luni, reprezentand
necesarul de acoperire a cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului ,, Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de urgență Valea Lungă, jud. Alba cu un buldoexcavator,,
Art.2: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei comunei Valea Lungă
următoarele date:
a). hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;
b). valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
c). gradul de îndatorare a Primăriei comunei Valea Lungă;
d). durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e). dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f). plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.3: Se împuterniceşte primarul comunei Valea Lungă să identifice cea mai eficientă
soluţie de finanţare, în vederea realizării obiectivelor propuse.
Art.4: Se împuterniceşte primarul comunei Valea Lungă să semneze în numele şi
pentru Consiliul local Valea Lungă orice documente necesare obţinerii finanţării prin
creditare bancară, inclusiv normele procedurale interne şi documentaţiile de elaborare şi
prezentare a ofertelor necesare serviciilor financiare specializate.
Art.5: Din bugetul local al comunei Valea Lungă se asigură integral plata:
a). serviciului anual al datoriei publice locale;
b). oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c). alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1.
Art.6: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 12.08.2014
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

