ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contractdrii unui imprumut tn valoare
de L800.000,00 lei pentru o perioadd de piind la 5 ani
in vederea asigurdrii cofinan1drii cheltuielilor aferente
proiectelor europene de interes public local, aflate in tlerulare
consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in gedinla extraordinard din clata de 12021;
Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei Joseni, inregistrat cu nr.
12021:

Raporlul compaftimentului contabilitate, impozite qi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, inregistrat cu
12020:
Avizul comisiei de specialitate activitali economico-financiarb nr. l2O2l ;
Avizul comisiei de specialitate agriculturi, protecJia mediului, turisrn nr. 12021;
Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului gi urbanism, juridicd de
9i
disciplind nr. /2021 ;
.Avizul comisiei de specialitate socio culturald, culte, invdldmant, sdnatate, munca $l
protectrie social5, proteclia copilului, tineret gi sport w. 12021;
_., Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 6412007 privind datoria public6, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
capitolului IV arl. 61 qi urm. din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborate cu Hotdrarea Guvernujui nr. 912007
privind constituirea, componenia gi funclionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor
Iocale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Afi 1.166 9i urmdtoarele din Legea nr.28712009 privi'd codul civil, republicata, cu
modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conven{ii,
Tinand seama de prevederile aft. 43 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor nonnative, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,
Lu6nd in considerare prevederile art. 121 alin. (1) gi alin. (2) din constitulia
Romaniei, republicatd; Art. 3, afi. 4 qi ar1. 6 paragraful 1, arl. 9 pct. g - din carta europeand.
a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 19g5, ratificatd prin Legia nr.

nr.

_

199/1997
ConstatAnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local a cdror indicatori tehnico-economici a foit aorobate orin:

- Hotdrdrea Consiliului Local nr. 83/2015 privind aprobarei stucliuiui de feazbilitate
pentru obiectivul de investilie,,Reabilitare qi extindere cdmin cultural
,,petofi Sandor".
- HotdrArea Consiliului Local al Comunei Joseni nr. 3112016 privind aorobarea DALI
al investiliei: ..Reabilirarea drurnurilor de acces gi de exploatatie agricola din comuna Joseni,
jud. Harghita".
- Hotdrarea consiliului Local al comunei Joseni nr. s912016 privind aorobarea
indicatorilor tehnioco-economici al investiliei, precum Ei
documentitiei de ivizarc a
lucrdrilor de intervenjie pentru obiectivul de investi{ie: ,,Reabilitarea si dotarea cl6dirii
administrative pentru infiintarea unei case comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita',,
proiect nr. 54012017 , fazaD.A.LJ
contractul de finanlare nr. c043 04000011i72r00142104.10.2018 incheiat cu AFIR
pentru proiectul ,,Reabilitarea drumurilor de acces qi de exploatalie agricold din comuna
Joseni, jud. Harghita".
Contractul de finan{are nr. C0760CM00011612100013119,09.2017 incheiat cu AFIR

a

contractul de fi nanlare nr. c192007 4x20 12i 2ro0r 1 3 / 1 6.02.20 I g incheiat cu AFIR
pentru proiectul ,,Reabilitarea qi dotarea cl[dirii administrative pentru infiinlarea
unei Case
Comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita,,.
in temeiul ault. 129 alln. (1), alin. (2j [t. ,,a,' gi lit. "e", alin.(7) lit. "a", art. 139 alin.
(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ',a,, - din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al Comunei Joseni,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
adopt[ prezenta hotlrAre:

Art,l. Se aprobd contractarea unui imprumut, in valoare de 1.g00.000,00 lei pentru o
perioadd de pand la 5 ani, in vederea asigurdrii cofinan{drii cheltuielilor aferente proiectelor
europene de interes public local, aflate in derulare.
Art,2, Contractarea imprumutului prevdzut 1a aft. 1 se face pentru asigurarea
cofinanldrii gi realizdrii urmdtoarelor investitii publice de interes local:
,,Reabilitarea drumurilor de acces qi de exploata{ie agricold din comuna Joseni, jud.
Harghita".
,,Reabilitare qi extindere C6min Cultural ,,petofi Sardor,,

,,Reabilitarea qi dotarea clddirii administrative pentru infiinlarea unei case
comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita" - pentru care va fi intocmitd cererea pentru
autorizarea contractdrii imprumutului.
Art.3. Din bugetul local al Comunei Joseni se asigurA integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevdzut la ar1. 1 .
b) oricdror impozite Ei taxe aferente rcalizdrii obiectivului de investilii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanldrii rambursabile menlionate la art. I
Art'4. (1) Pe intreaga duratd a serviciului datoriei publice locale. ordonatorul
principal de credite are obligalia sd publice pe pagina de inremet a comunei Joseni
umatoarele date:
a) Hotdrdrea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum qi orice modificdri
qi/sau completdri ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat, in valuta de contracl;
c) gradul de indatorare a Comunei Joseni;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu prccizarea perioadei de gra{ie gi a perioadei
de rambwsare a imprumutulur;
e) dobanzile, comisioanele gi orice alte costuri aferente fiecdrei finanldri rambursabile;
fl pldlile efectuate din fiecare finan{are rambursabild.
(2) Datele prevAzute la alin. (1) se actualizeazd in prima decadb a fiecdrui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanc{iunile prevdzute de lege,
Art'S' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul
Comunei Joseni qi comparlimentul contabilitate, imopozite qi taxe locale.
Art.6' Prezenta hotdrdre se comunicd, primarului comurei Joseni, comparlimentului
contabilitate, impqozite qi taxe locale, Prefectului judelului Harghita gi se aduce la cunoqtintd
public prin afiqarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de intemet www.joseni.ro.
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