JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 7/2019

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
pentru realizarea unor investiții publice

Consiliul local al comunei Vetiş judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară, azi
30.01.2019,
Văzând Expunerea de motive nr. 164/8 ianuarie 2018 și proiectul de hotărâre iniţiat de
către primarul comunei Vetiş,
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 465 din 16 ianuarie 2019 şi
de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1230 din 30 ianuarie 2019,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Constatând necesitatea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru
realizarea unor obiective de investitii de interes local deosebit de importante,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi a), alin.(4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit.
b), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3),
alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la
7.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.
Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea
investitiilor publice de interes local, prevăzute in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Din bugetul local al comunei Vetiș se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes
local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
Art 4. Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl. Iuliu Ilyes, să negocieze și să
semneze, în numele și pe seama comunei Vetiș, contractul de împrumut intern, precum și
orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte,
documente, notificări sau cereri a căror semnare poate devein necesară în legătură cu
încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a comunei Vetiș
următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice
modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractateîn valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al comunei Vetiș;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări
rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al
comunei Vetiș. Cuantumul veniturilor cu care comuna Vetiș va garanta anual, va fi egal cu
obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut,
afferent anului respectiv.
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale
Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru
refinanțarea datoriei publice locale.
(3) Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl. Iuliu Ilyes, să semneze în numele
și pentru comuna Vetiș acordul de garantare a împrumutului, precum și toate documentele
necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Vetiș.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în
termenul prevăzut de lege :
- Pimarului comunei Vetiș și Biroului Buget - Finanțe și Achiziții Publice;
- Instituției Prefectului Județului Satu Mare;
- Persoanelor și institutiilor interesate și se va face public prin afișaj și pe pagina de
internet www.vetis.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RUSNEAC GHEORGHE

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Anexa nr. 1

Lista obiectivelor pentru care se solicita finantare prin credit intern
Lei (inclusiv TVA)
Obiectivul de investiții
Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar,
comuna Vetiș, jud. Satu Mare – lot 2, străzile :
Nouă, Cireșului și Fagului din Vetiș
Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar,
comuna Vetiș, jud. Satu Mare – lot 11, străzile :
Boghiș, Salcâmilor, Petofi Sandor, Stejarului, Principală
și Mare din Oar
TOTAL :

Valoarea
totală

Co-finanțare
credit nou

Contribuție
buget local

3.382.297

3.032.600

349.697

4.424.809

3.967.400

457.409

7.807.106

7.000.000

807.106

Obs. : valoarea lucrărilor s-a estimat ținând cont de valorile ofertelor câștigătoare la licitație, majorată
cu modificările aduse de creșterea salariului de bază minim brut pe țară în sectorul construcțiilor,
stabilite în OUG nr. 114/2018.
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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