ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SLOBOZIA CIORASTI
HOTÃRÂREA NR. 19
Din 19.04.2011
Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 700.000 lei
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. 4 lit. b, ale art. 45 alin (2) lit. b, art.
63 alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, 5 , 6 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
avand in vedere prevederile O.U.G. 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 su functionarea Comisiei
de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
tinand 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;
tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul Civil, referitoare la
contracte/conventii;
luand act de:
- expunerea de motive a doamnei Elena Girneata, Primarului comunei Slobozia
Ciorasti, in calitatea sa de initiator al proiectului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
inregistrat la nr. 1248/13.04.2011;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Slobozia
Ciorasti, judetul Vrancea;
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a caror documentatie tehnico economica a fost aprobata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 12/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pe baza careia se vor executa lucrarile de alimentare cu apa in comuna Slobozia Ciorasti,
judetul Vrancea
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA,
HOTARASTE
Art.1.- Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de
700.000 lei, cu o maturitate de 7 de ani.

Art.2.- Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru
realizarea investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3.- Din bugetul local al comunei Slobozia Ciorasti 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 Primarul comunei
Slobozia Ciorasti, prin Compartimentul financiar contabil, are obligatia sa publice pe pagina
de internet a comunei Slobozia Ciorasti urmatoarele acte:
a) hotararea Comisieid e autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a comunei Slobozia Ciorasti;
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 finantarii rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. 1 se actulizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanciunile prevazute de lege.
Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul
comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea.
Art.6.- Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Slobozia
Ciorasti, in termenul prevazut de lege, Primarului comunei Slobozia Ciorasti si Prefectului
Judetului Vrancea si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei
Slobozia Ciorasti, precum sip e pagina de internet www.primariasloboziaciorasti.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,
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PROIECT DE HOTÃRÂRE

Din 19.04.2011
Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 700.000 lei
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. 4 lit. b, ale art. 45 alin (2) lit. b, art.
63 alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, 5 , 6 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
avand in vedere prevederile O.U.G. 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 su functionarea Comisiei
de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
tinand 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;
tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul Civil, referitoare la
contracte/conventii;
luand act de:
- expunerea de motive a doamnei Elena Girneata, Primarului comunei Slobozia
Ciorasti, in calitatea sa de initiator al proiectului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
inregistrat la nr. 1248/13.04.2011;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Slobozia
Ciorasti, judetul Vrancea;
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a caror documentatie tehnico economica a fost aprobata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 12/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pe baza careia se vor executa lucrarile de alimentare cu apa in comuna Slobozia Ciorasti,
judetul Vrancea
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA,
PROPUNE :
Art.1.- Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de
700.000 lei, cu o maturitate de 7 de ani.

Art.2.- Contractarea finantarii rambursabile interne prevazute la art. 1 se face pentru
realizarea investitiei publice de interes local, prevazute in anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3.- Din bugetul local al comunei Slobozia Ciorasti 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 Primarul comunei
Slobozia Ciorasti, prin Compartimentul financiar contabil, are obligatia sa publice pe pagina
de internet a comunei Slobozia Ciorasti urmatoarele acte:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a comunei Slobozia Ciorasti;
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 finantarii rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. 1 se actulizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanciunile prevazute de lege.
Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul
comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea.
Art.6.- Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului comunei Slobozia
Ciorasti, in termenul prevazut de lege, Primarului comunei Slobozia Ciorasti si Prefectului
Judetului Vrancea si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei
Slobozia Ciorasti, precum si pe pagina de internet www.primariasloboziaciorasti.ro.
PRIMAR,
ELENA GIRNEATA

AVIZAT PT. LEGALITATE,
SECRETAR,
MIHAELA SAVIN

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI
EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotãrâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 700.000 lei
Domnilor consilieri,

Dupa cum bine stiti, singura sursa de apa de care beneficiaza in present locuitorii comunei
Slobozia Ciorasti o reprezinta fantanile. Dar, asa cum rezulta si din atentionarile D.S.P. Vrancea, in
urma analizelor afectuate de aceasta institutie, au fost identificate neconformitati ale probelor de
apa recoltate de la fantanile publice de pe raza comunei.
Astfel, probele de apa analizate sunt neconforme biologic fiind 100% neconforme chimic, la
indicatorul nitrati fiind 70%, la indicatorul amoniac 10% si la indicatorul cloruri 20%. Aceste
neconformitati se mentin inca din anul 2006 la toate probele de apa.
Investitia „Alimentare cu apa in comuna Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea” a fost inceputa
in anul 2009 prin Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor
de interes local clasate si alimentarea cu apã a satelor, conform HG 577/1997 si are ca scop
furnizarea catre populatie a unei ape potabile de calitate, precum si asigurarea alimentarii continue
cu apa potabila de calitate.
Valoarea contractata in 2009 a proiectului (executie lucrari) a fost de 1.795.020, 63 lei, iar
valoarea decontata de 413.047,39 lei.
Stadiul executarii lucrarii este de 35% dar, din lipsa fondurilor lucrarile au fost sistate.
Suma necesara pentru finalizarea investitiei este de 1.381.973,24 lei.
Din bugetul local al comunei pe anul 2011 au fost alocate 600.000 lei, insuficienti insa
pentru finalizarea proiectului.
Analizand aceasta situatie se impune finalizarea cat mai urgenta a sistemului public de
alimentare cu apa, astfel incat sa nu existe riscuri pentru sanatatea cetatenilor comunei generate de
consumul de apa nepotabila. Si acest lucru nu se poate realiza decat prin contractarea unei finantari
rambursabile interne in valoare de 700.000 lei, cu o perioada de maturitate de 7 ani.
Pentru contractarea acestui imprumut se va organiza procedura in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 34/2006, alegandu-se oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic.
In consecinta, propun Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotarare
initiat.

PRIMAR
ELENA GIRNEATA

COMISIA PENTRU ACTIVITÃŢI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCA SI PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE
AVIZ
AL COMISIEI PENTRU ACTIVITÃŢI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCA SI PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 700.000 lei

Comisia pentru activitãţi economico -financiare, munca si protectie sociala, activitati
social culturale, culte a Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti, întrunită în şedinţă în
data de ………………………………………, luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 700.000 lei , văzând
materialele care stau la baza iniţierii proiectului precum şi dispoziţiile legale care îl
reglementează, constată că acesta este legal/nelegal . Pentru aceste considerente, in
temeiul dispoziţiilor art. 54 alin.4 şi 5 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
comisia acordă:
a v i z f a v o r a b i l/nefavorabil
proiectului de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 700.000 lei şi propune Consiliului Local să-l dezbată şi să adopte o hotărâre în
forma prezentată/cu urmatoarele amendamente:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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SECRETAR
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI
NR. 1247 DIN 13.04.2011
RAPORT
Privind iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 700.000 lei
Avand in vedere :
-prevederile art. 36 alin. 1 lit. B si alin. 4 lit. 8 din Legea nr. 215/2001 privind
amdinistratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit
carora consiliile locale aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea
imprumuturilor in numele unitatii administrativ teritoriale, in conditiile legii ;
-prevederile cap. IV, art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare potrivit carora consiliile locale pot aproba contractarea
sau garantarea de imprumuturi interne pe termen scurt, mediu si lung pentru realizarea unor
investitii publice de interes local ;
-prevederile OUG 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
-prevederile H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta su functionarea
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-necesitatea finalizarii sistemului public de alimentare cu apa la nivelul comunei
Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea,
consider că proiectul de horărâre privin aprobarea contractarii unei finantari rambursabile
interne in valoare de 700.000 lei este oportun şi legal şi ar trebui adoptat în forma prezentata.
Drept pentru care am întocmit prezentul raport.
Consilier,
Elena Batrinu
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JUDETUL VRANCEA
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Anexa la HCL nr…………….
Lista investitiilor
ce se vor realiza din finantarea rambursabila interna
Denumirea obiectivului
Lucrari de alimentare cu apa comuna
Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea
Total

PRIMAR,
ELENA GIRNEATA

Finantare rambursabila interna
700.000 lei
700.000 lei
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MIHAELA SAVIN

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SLOBOZIA CIORASTI
Anexa la HCL nr. 19 din 19.04.2011
Lista investitiilor
ce se vor realiza din finantarea rambursabila interna
Denumirea obiectivului
Lucrari de alimentare cu apa comuna
Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea
Total
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Finantare rambursabila interna
700.000 lei
700.000 lei
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