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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOT;,RARE
privind aprobarea contractArii/garantdrii unei finanldri rambursabile
interne in valoare de 1.350.00 mii lei
in temeiul prevederilor aft. 36 alin. (2) qi (+) lit. b), art. 45 alin. (2), arr. 63 alin. ( 1) lit. c ti
alin. (4) lit. c, precum qi ale art. 115 alin. (1) lir. b), alin. (3), alin. (5) 9i alin. (6) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Ordonan{ei de urgen{d a Guvernului nr. 6412007 privind
datoria public6, cu modificirile qi completdrile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din
Legea nr. 273/20Q6 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
precum gi cu cele ale Hotdrdrii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componen{a qi
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificdrile $i compledrile
ulterioare;

lindnd seama de prevederile aft. 43 alin.(4) din Legea nr.2412000 normele de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modific[rile gi completirile
ulterioare.
Ludnd in considerare prevederile art. 9 pc| 8 din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997 ,
finAnd seama de prevederile Titlului II, cap. I, art. 1166 qi urmdtoarele din Legea nr.
287 /2009 privind Codul civil,republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la conrracte sau
conventii,
ludnd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Comunei Joseni, in calitatea sa de
inijiator, inregistrat sub nr.
I .2018;
b) raportul compaftimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr.
i201 8

c) precum qi de raportul comisiei de

/

specialitate

a

Consiliului Local

nr.

2018;

Constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor publice de
interes local, a cdror documentalie tehnico-economicb a fost aprobatd prin:

Hotdrdrea Consiliului Local nr. 38/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizali pentru obiectivul de investi{ie ,, REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA
CLADIR]I $COLN REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA
JOSENI, JUDETUL HARGHITA", Si
HotdrArea Consiliului Local nr. 40/2018 pentru modificarea Hotdrdrii nr. 38/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economi ci actualizali pentn-l obiectivul de investilie
,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA CLAD]RII $COLII REGI EMELETES
PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA",
Contractul de finanlare nr. 4422117.05.2018 incheiat intre Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi
Administraliei Publice gi Unitatea administrativ teritorial[ Comuna Joseni, pentru finan{area
obiectivului de investilie ,,Reabilitarea, amenajarea qi dotarea clddirii Ecolii Regi Emeletes pentru sediul

nou al Primdriei din Comuna Joseni, judelul Harghita", in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare
Locald, Subprogramul Modernizarea Satului Romdnesc, Domeniul realizare / extindere/ reabilitare I
modernizare a sediilor instituliilor publice ale autoritdlilor administraliei publice locale, precum qi a
instituliilor publice din subordinea acestora;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
adoptl prezenta hotirdre

Art' 1'- Se aprobd

contractarea/garantarca unei finanldri rambursabile interne in valoare de
1.350,00 mii lei. cu o maturitate de 10 ani.
Art, 2,- Con1.raclarcal garantarea finanldrii rambursabile prevdzut la art.
se face pentru

I

cofinantarea si realizarea investiliei publice de interes local ,,REABILITAREA, AMENAJAREA SI
DOTAREA CLADIRII $COLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIi..I
COMLINA JOSENI, JUDETUL HARGHITA", investilie finanlat parlial prin Programul nalional de
dezvoltare loca15.
Art. 3.- Din bugetul local al Comunei Joseni, jud. Harghita se asigurd integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricdror impozite gi taxe aferente realizdrii obiectivelor de investilii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanldrii rambursabile menlionate la art. 1.
Art. 4.- (1) Pe intreaga duratd a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligalia sd publice pe pagina de internet a comunei Josnei urmdtoarele date:
a) hotdrarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum qi orice modificdri $l/sau
completdri ale acesteia;
b) valoarea finanJdrii rambursabile contractate /garantate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a Comunei Joseni
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gralie gi a perioadei de
rambursare a finanldrilor rambursabile;
e) dobdnzile, comisioanele qi orice alte costuri aferente fiecdrei finan{dri rambursabile;
I plaflle efectuate din fiecare finan{are rambursabild.
(2) Datele prevdzute la alin. (1) se actualizeazd in prima decadd a fiecdrui trimestru pentfu
trimestrul expirat, sub sancliunile prevdzute de lege.
Art' 5.- Cu aducerea la indeplinire a prezenlei hotdrAri se ins[rcineazd primarul Comunei
Joseni.

Art'

6.- Prezenta hotdrAre se comunicd iu termenul prevdzut de lege, Primarului Comunei
Joseni, Prefectului Judelului Harghita qi se aduce la cunoqtinld publicd prin publicarea prin afigare la
sedir.rl Primdriei Comunei Joseni, precum qi pe pagina de internet www. joseni.ro.

- COMUN'\ *
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Joseni, la 29.05.2018

