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nr. 91 din 31.07.20 15 

privind aprobarea contractãrii unul Imprumut In valoare de maximum 
6.000.000 lei, In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgena a 

Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea i completarea unor acte 
normative, precum i alte mãsuri 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) i alin.4 lit.b), art.45 alin.(2), art.63 
alin.(1) lit.c) i alin.(4) lit.c), precum 5i ale art. 115 alin.(l) lit.b), alin.(3), (5) si (6) 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificArile i 
completãrile ulterioare, 

având In vedere prevederile Ordonantei de urgena a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publicA, aprobath cu modificãri 5i completäri prin Legea nr. 109/2008, 
cu modificärile ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile 5i completArile ulterioare, coroborate cu cele ale 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/201 5 pentru modificarea i completarea 
unor acte normative, precum i alte mãsuri, precum $i cu cele ale Hotãrãrii 
Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta §i functionarea  Comisiei de 
autorizare a Imprumuturilor locale, cu modificàrile §i completArile ulterioare; 

tinãnd seama de prevederile art.43 aIm. (4) din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificärile i completãrile ulterioare, 

luãnd In considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei 
locale, adoptatã la Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, ratificatä prin Legea 
nr. 199/1997; 

tInând seama de prevederile art. 1.166 i urmätoarele din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la contracte 
sau conventii, 

luând act de: 
a) Referatul de aprobare prezentat de cätre primarul oraului Comaneti, In 

calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.41885/27.07.2015; 
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, mnregistrat cu nr.4 1900/27.07.2015; 



precum i de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, ,,Comisia de 
studii, prognoze economice sociale, administrarea patrimoniului public si 
privat al oraului, buget finante, servicii i comert, probleme de privatizare" 

Consiliul Local al Oraului Comãneti adoptaprezenfa hotáráre 

Art.1 Se aprobä contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui 
Imprumut din venituri din privatizare in valoare de maximum 6.000.000 lei, cu 0 

maturitate de maximum 10 ani. 
Art.2 Contractarea Imprumutului prevAzut la art. 1 se face pentru acoperirea 

cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii urmätoarelor proiecte: 
- Reabilitare retele  de sträzi urbane, trotuare i iluminat public in Orau1 

Comãneti, cod SMIS 7188 
- Centrul de agrement Trotus, cod SMIS 48251 
- Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea i dotarea Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului oräenesc "loan Lascär" din Oraul Comãneti, judeul 
Bacãu, cod SMIS 26429, 

pentru care va fi Intocmità cererea pentru autorizarea contractrii 
Imprumutului. 

Art.3 Din bugetul local al orau1ui Comàneti se asigura integral plata 
serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1 

Art.4 	(1) Pe Intreaga duratä a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are ob1igaia sA publice pe pagina de internet a 
orau1ui Comãneti urmãtoarel e date: 

a)hotarãrea Comisiei de autorizare a Imprumuturilor locale , precum §i 
once modificãri ifsau completäri ale acesteia; 

b)valoarea Imprumutului contractat! In valuta de contract; 
c)gradul de indatorare a orau1ui Comaneti; 
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de 

graie si a perioadei de rambursare a Imprumutului; 
e)dobânzile, comisioanele i once costuri aferente fiecãrei finantäri 

rambursabile; 
f)platile efectuate din fiecare finantare rambursabilä. 
(2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizeazà In prima decadã a fiecarui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile  prevazute de lege. 
Art.5 Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotärâri se Insãrcineazâ. 

primarul oraului Cománeti. 
Art.7 Prezenta hotãrâre se comunicä, prin intermediul secretarului orau1ui, 

In termenul prevazut de lege, primarului orauIui Comãneti, Direciei Economice 
i Prefectului judeului Bacäu 4i se aduce la cunotintä publicä prin afiarea la 

sediul primãriei, precum i pe pagina de internet www.primaniacomanesti.ro. 
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