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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
CIF:4367990

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contractirii unui imprumut in valoare de 1.350 mii lei,

In conformitate cu prevederile art. 1 din ordonanla de urgenld a Guvernului nr.
11/2018 pentru adoptarea unor mdsuri bugetare qi pentru completarea art. 63 din Legea nr.
27 3 1200.6 privtndfi nanlele publice locale.
In temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) 9i alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), afi. 63 alin.
(1) lit. c) qi alin. (4) lit. c), precum qi ale art. 115 alin. (1) lit. b), a1in. (3), (5) (6) din Legea
9i
administraliei publice locale nr. 2151200r, republicatd, cu modificbrile si completdrile
ulterioare,
Avand in vedere prevederile ordonan{ei de urgen}d a Guvernului nt.6412007 privind
datoria public6, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr. l0gl200}, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborate cu cele a.le art. 1 din ordonan{a
de urgentd a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor mbsuri bugetare gi pentru
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, precum gi cu cele
a1e Hotdr6rii Guvernului rtr. 912007 privind constituirea, componenla qi func{ionarea
comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,
lindnd seama de prevederile arr. 43 arin. (4) din Legea nr . 2412000 privind normele de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile gi completdrile
ulterioa re,
Luand in considerare prevederile ar1. 9 pct. 8 din carta europeanb a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg 1a 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997 ,
TinAnd seama de prevederile art. 1.166 qi urmdtoarele din Legea nr. 28712009 privind
codul civil, republicatd, cu modi{icdrile ulterioare, referitoare 1a contracte sau conventii.
Ludnd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primar\rl comuneiJoseni, in calitatea sa de
ini{iator, inregistrat cu nr. 4664130.06.2018;
b) raportul compatlimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului,
inregistrat cu nr. 4597 12018;
precum qi de rapoftul comisiei de specialitate activitdli economico-financiari a Consiliului
Local nr. 29/2018
Constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investi{iilor
publice de interes local a cdror documentalie tehnico-economicd a fostaprobatE prin:
HotdrArea Consiliului Local nr. 38i2018 privind aprobarea indicatoorilor tehnico-economici
acfializali pentru obiectivul de investilie: "REABILITAREA, AMENAJAREA $I
DOTAREA CLADIRII $COLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL
PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDEUL HARGHITA'' qi
HotdrArea consiliului Local nr. 40l20r\ pentru modificarea Hotdr6rii nr. 38/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actrsalizali pentru obiectivul de investitie:

qO

,,REABILITAREA,

AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII
$COLII REGI EMELETES
PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMLINA JOSENI,
JUDEUL HARGHII,A"'
Contractul de finanlare nr. 4422117 .05.2018 incheiat intre Ministerul
Dezvoltarii
Regionale qi Administraliei Publice gi Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Joseni
pentru finantarea obiectivului de investilie "Reabilitarea,
amenaj area gi dotarea clddirii qcolii
Regi Emeletes pentru sediul nou al primdriei din comuna Joseni, Judelul
Harghita,, in cadrul
Programului NaJional de Dezvoltare
subprogramul
Modernizarea
satilui Rom6neso,
_Locald,
Domeniul realizarc / extindere / rcabilltare
I modemiztrje a sediilor institu{iilor putti"" A"
autoritdlilor administraliei publice 1ocale, precum qi a instituliilor publice
din ,uuorainea

acestora;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
adopti prezenta hotlr6re:
ART. 1
Se aprobd contractarea de la Ministerul Finanlelor publice a unui imprum't
din
venituri din priv atizarc invaloare de 1.350 mii lei, cu o maturitate de maximum
5 ani.

ART.2
contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru cofinanlarea qt realizarea
.
investiliei publice de inreres local "REABILITAREA, AMENAJAREA gI borarua
CLADIRII $CoLII REGI EMELETES PENTRU SE6iUL NoU AL PRIMARIEI DTN
coMtINA JosENI, JUDEUL HARGHITA" penfu care va fi intocmitd cererea pentru
autorrzar ea contractirii imprumutului.

ART,3
Din bugetul local al Comunei Joseni

se asigurd integral

plata

a) serviciului anual al datoriei publice locale afferent imprumutului prevdzut la art. 1
b) oricdror impozite qi taxe aferenterealizdriiobiectiveloi de investilii de interes local
c) Alte cheltuieli neeligibile ale finanldrii rambursabile mentionate ia art.

.

1

ART.4
(1) Pe intreaga duratl,

a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligalia sd publice pe pagina de internet a comunei Joseni urmdtoarele date:

a) Hotdrdrea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum qi orice modificdri
gi/sau completdri ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat, in valuta de contact,
c) gradul de indatorare a Comunei Joseni;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie qi a perioadei
de ram bursare a imprumutului;
dobanzile, comisioanele gi orice alte costuri aferente fiec[rei finan]dri rambursabile;
9)
pldlile efectuate din fiecare finaalare rambursabil6.

I

(2) Datele prevdzute la alin..(l) se actualizeazl, in prima
trimestrul expirat, sub sanctiunile prevdzute de lege.

ART.5
cu ducerea
ART.6

1a

decadd a fiecdrui trimestru pentru

indeplinire a prezentei hot6r6ri se insdrcineazd primarul Comunei Joseni.

At

Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul preydztJt
lege, primarulu_i comunei qi prefectului judelului Harghita qi
se aduce la cunogtinfd public
prin afigarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de iiternet
de.

www.ioseni.ro.
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