ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea ofertei de imprumut a CEC BANK S.A, tn valoare
de 1.800.000,00 lei pentru o perioadd de pdnd la 5 ani
tn v e de r e a as i gur dr ii c ofi nanl iit" ii chel tui e lil or afe r ent e
proiectelor europene de interes public local, aflate tn derulare
Si desemnarea persoanelor pentru semnqrea contractului
Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in sedinta din data de
202t:
Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Comunei Joseni, inregistrat cu nr.
/2021;
Rapofiul comparlimentului contabilitate, impozite qi ta,re locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. /2021 ;
Avizul comisiei de specialitate;
Graficul de rambursare din 08.04.2021 primit de la CEC Bank S.A pentru linia de
credit in valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadd de 51 luni, iar comisioanele aferente
creditului au o valoare totald de 53.400.00 leil
Ordonanla de urgen{d a Guvemului w. 6412007 privind datoria publicd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
Capitolului IV afi. 61 Ei urm. din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, coroborate cu Hotdrdrea Guvernului n. 912007
privind constituirea, componenla gi funclionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Ar1. 1.166 qi urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicatd, cu
modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conven{ii,
Jindnd seama de prevederile arl. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind normele
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,
Ludnd in considerare prevederile aft, 121. alin. (1) 9i alin. (2) din Constitulia
RomAniei, republicatd; Ar1. 3, afi.4 gi arl. 6 paragraful 1, a:1. 9 pct. 8 - din Carla europeana
a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la i5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.
199t1997l,
HotdrArea consiliului local Joseni

m. 1712027 privind contractarea unui imprumut, in
valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadd de pAnd la 5 ani, in vederea asigurdrii
cofinanldrii cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate in
derulare.

Constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor
publice de interes local a cdror indicatori tehnico-economici a fost aprobate prin:
- Hotdrdrea Consiliului Local m. 83/2015 privind aprobarea studiului de feazbilitate
pentru obiectivul de investitie,,Reabilitale gi extindere Cdmin Cultural ,,Petofi Sandor".
- Hotdr6rea Consiliului Local a1 Comunei Joseni nr. 3112016 privind aprobarea DALI
al investiliei: ,,Reabilitarea drumurilor de acces qi de exploatalie agricold din comuna Josem,
jud. Harghita".
- HotdrArea Consiliului Local al Comunei Joseni ru. 5912016 privind aprobarea
indicatorilor tehnioco-economici al investiliei, precum
documentaliei de avizare a
lucrdrilor de intervenlie pentru obiectivul de investi{ie: ,,Reabilitarea qi dotarea clddirii
administrative pentru infiinlarea unei Case Comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita",
oroiect nr. 54012017 " fazaD.A.L.I

gi a

Contractul de finanlare nr, C0430A0000117721,00142104.10.2018 incheiat cu AFIR
pentru proiectul ,,Reabilitarea drumurilor de acces qi de exploatatie agricold din comuna
Joseni, jud. Harghita".
Contractul de finanJare nr. C0760CM00011672100013119.09.2017 incheiat cu AFIR
pentru proiectul ,,Reabilitare qi extindere Cdmin Cultural ,,Petofi Sandor",
Contractul de finantare nr. C1920014X201272100113116.02.2018 incheiat cu AFIR
pentru proiectul ,,Reabilitarea qi dotarea clddirii administrative pentru infiinJarea unei Case
Comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita".
HotdrArea Consiliului Local nr. 2212021 privind numirea persoanei pentru
evidenlierea situaliei datoriei publice locale in Registml de evidenld a datoriei publice locale
a unitilii administrativ-teritoriale Comuna Joseni
In temeiul aft. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "a" gi lit. "e", alin.(7) lit. "a", arr. 139 alin.
(1), coroborat cu arl. 196 alin. (1) lit. "a" - din O.U.G. rr. 5712019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local a1 Comunei Joseni,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
adoptl prezenta hotirire:

Art.l,

potrivit graficului de rambursare din 08.04.2021
a bdncii CEC BANK S.A, pentu contractarea unui imprumut, in valoare de 1.800.000,00 lei
pentru o perioadd de pAnd la 5 ani, in vederea asigurdrii cofinanldrii cheltuielilor aferente
proiectelor europene de interes public local, aflate in derulare.
Art.2. Contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru asigurarea
cofinan{drii gi realizdrii urmdtoarelor investiiii publice de interes local:
,,Reabilitarea drumurilor de acces qi de exploata{ie agricold din comuna Joseni, jud.
Se aprobd oferta de imprumut

Harghita".
,,Reabilitare qi extindere Cdmin Cultural ,,Petofi Sandor"

qi

dotarea clddirii administrative pentru infiinlarea unei Case
Comunitare din comuna Joseni, judelul Harghita' - pentru care va fi intocmitd cererea pentru
autotizarc a contractdrii imprumutului.
Art,3. Se desemneazd dl. Gall Szabolcs, primarul comunei Joseni qi d-na contabild
Balazs Arma-Eva, inspector din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite qi taxe
locale - pentru semnarea contractului de imprumut cu CEC BANK S.A.
Art,4. Se aprobd garantaxea creditului prin ipotecd asupra conturilor curente a UAT
Comuna Joseni, deschise la CEC BANK S.A qi cu ipotecd pe veniturile proprii ale UAT
,,Reabilitarea

Comuna Joseni.
Art,S, Cu ducerea

indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd dl. Gall Szabolcs,
primarul Comunei Joseni qi doamna contabild Balazs Anna-Eva, inspector din cadrul
compartimentului de contabilitate, imopozite qi taxe locale.
Art.6. Prezenta hotdrdre se comunicd, primarului Comunei Joseni, compaftimentului
contabilitate, impozite qi taxe locale, Prefectului judelului Harghita, Comisiei de avizare a
imprumuturilor locale qi se aduce la cunogtinld public prin afiqarea la sediul primdriei,
precum gi pe pagina de intemet wwwjoseni.ro.
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