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HOTARAREA
nr. 49 din 14.09.2021

privind aprobarea contractdrii unui imprumut in valoare de 4.500.000 lei, in conformitate
cu prevederile ar1. 1 din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr. 8312021 pentru unele

mdsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)art. 1 alin. (5), art. 120 gi art. 121 alin. (1) qi (2) din Constitu(ia Romdniei,

republicatd;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997;
c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1166 9i urmitoarele din Legea nr.28712009

privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte;
d) art. 129alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. c) si alin.

(4) lit. d) din Ordonanfa de urgen(d a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

e)art. 13 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.6412007 privind datoria
publicd, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr. 10912008, cu modificdrile si
completdrile u lterioa re ;

f) art. 61 - 66 gi art. 761 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

g) art. 2 lit. c), k), p), ad. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 qi art. 10 din Ordonanta
Guvernului nr. 1 '19l1999 privind controlul intern/managerial qi controlul financiar
preventiv, republicat5, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

h) art. 1 din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 8312021 pentru unele
mdsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria Statului;

i) Hotdrdrii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenta si
funcfionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificdrile Si
completdrile ulterioare;

lin6nd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, se menlioneazd urmdtoarele avize, prevdzute de
lege:



- avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei , in calitatea sa

de ini(iator, inregistrat sub nr. 7407114.09.2021;
b) rapoftul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primaru lu i, in reg istrat su b nr. 74 1 51 1 4.09.2021 ;

c) viza de control financiar preventiv propriu acordatd asupra acestui proiect
de operatiune;

d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Schitu Golesti privind
activitili economico-financiare, administrarea domeniului public si privat comunal,
amenajarea teritoriului si urbanism.

in temeiul prevederilor aft. 139 alin. (1) qi (3) lit. b), coroborate cu cele ale art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonan(a de urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

CONS/L/UL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI adoptd prezenta

uotAnAne:

Art. 1. Se aprobd contractarea de Ia Ministerul Finantelor a unui imprumut din
venituri din privatizare in valoare de 4.500.000 lei , cu o maturitate de maximum 5 ani.

Att. 2. Contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru "Retea de
cr,nalizare menajerd gi stalie de epurare in comuna Schitu Golesti, judelul Argeg -
Etapa II", pentru care va fi intocmitd cererea pentru autorizarea contractdrii
imprumutului.

Art. 3. Din bugetul local al comunei Schitu Golesti se asigurd integral plata
serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevdzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe intreaga duratd a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligatia sd publice pe pagina de internet a comunei Schitu
Golegti urmdtoarele date:

a) hotdrArea Comisiei de autorizare a Imprumuturilor locale, precum si orice
modificdri si/sau completdri ale acesteia;

b) valoarea imprumutului contractat, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a comunei Schitu Golegti;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gralie
gi a perioadei de rambursare a imprumutului;
e) dob6nzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecdrei finantdri

rambursabile;
f) pl5file efectuate din fiecare finanlare rambursabilS.

(2) Datele prevdzute la alin. (1) se actualizeazd Tn prima decadd a
fiecdrui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancliunile prevdzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul
comunei Schitu Golesti .



Ad 6 Prezenta hotarare se comunica pr n intermediul secretarului comunei, in
termenul previzut de lege primarului comunei sr Prefectului Judetului Arges si se
aduce la cunostinta publicd prin afisarea la sediul primdriei, precum gi pe pagina de
i nte rn et {Uq_g!il_=:-_.=S_i _G
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