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norAnAnBa
nr. 47 din 31.07.2011

privind aprobarea contractirii unui imprumut in valoare de 860.000 lei, in conformitate cu prevederile

Ordonanlei de urgenfl a Guvernului nr. 2712017 penlru adoptarea unor mlsuri fiscal - bugetare

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) qi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 a1in. (1) lit. c) qi alin.

(a) fit. c), precum qi ale art. 1i5 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) qi (6) din Legea administraliei publice locale

*. 215DOOL, republicatE, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Avdnd in vedere prevederile OrdonanJei de urgen{d a Guvemului nr. 6412007 privind datoria pubiicS,

aprobatl cu modifrciri gi completdri prin Legea nr. 10912008, cu modifrcdrile gi completirile ulterioare,
je cap. IV din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modifrcdrile 9i completirile

ulterioare, coroborate cu cele aie Ordonanlei de urgenld a Guvemului nt.2712017 pentru adoptarea unor

mdsuri fiscal - bugetare, precum qi cu cele a1e Hottir6rii Guvemului w. 912007 privind constituirea,

componenta gi funclionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificf,rile 9i

completfile ulterioare,

findnd seama de prevederile at. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnici

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,- 
LuAnd in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997 ,

lindnd seama de prevederile afi. 1.166 qi urmitoarele din Legea nr. 287 12009 privind Codul civil,

repubiicat5, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii,

lu6nd act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu, in calitatea sa de initiator,

inregistrat cu nr. 3693 dir. 21.07.2017;
b) {aportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu

m. 36SgtZt.Ol.Z017, precum gi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt, adoptl ptezeata-

HOTAR-ARE

Art. 1. - Se aprobd contractarea de la Ministerul Finanlelor Publice a unui imprumut din venituri din

privatizare in valoare de 860.000 lei, cu o un an'

Art.2. - Contractarea imprumutului pentru finanlarea cheltuielilor necesare

frnalizdrii proiectului finanlat din fonduri exteme n de la Uniunea Europeand din perioada

de prograrnare 2OI4 - 2020, denumit "Amenajare drumuri de acces la exploataliile agricole, 5011,4 m,

in Corn*una $tefan cel Mare, Judelul.Neam{", pentru care va fi intocmiti cererea pentru autoizarea contta

ctirii imprumutului.
A.t. S. - Din bugetul local al comunei $tefan cel Mare se asigurd integral plata serviciului anual al

datoriei publice locale aferent imprumutului previzut Ia art'l'
lrt l. - (1) Pe intreaga duratd a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principai de credite

are obligalia sd publice pe pagina de intemet a co runei $tefan cel Mare urmitoarele date:

a) hot[r6rea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum 9i orice modificiri giisau completdri

ale acesteia;

b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de conhact;

c) gradul de indatorare a comunei $tefan cel Mare;



d) durala serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gralie gi a perioadei de rambursare
a imprumutului;
e) dobdnzile, comisioanele gi orice alte costuri aferente fiecdrei finanpri rambursabile;
f) plf,tile efectuate din fiecare finanlare rambursabild.

(2) Datele prevezute la alin. (l) se actualizeazi in prima decadl a fiecirui trimestru pentru trimestrul
expirat, sub sancliunile prevdzute de lege.

Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul comunei $tefan cel
Mare.

Art. 6. - Prezenta hotir6re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prev6zut
de lege, primarului comunei qi prefectului judefului Neam! gi se aduce la cunogtinta publicd prin afigarea
la sediul primdriei, precum 9i pe pagina de intemet www. primariastefancelmare.ro.

Pregedinte de qedin{i,

Contrasemneazd:
Comunei,

laeSto


