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PROIECT  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in baza garantiilor 

proprii, in valoare de pana la 1.250.000  lei 
 

          Consiliul Local al Comunei Candesti,judetul Botosani intrunit in sedinta ordinara din 
data de ________/_____/ 2021, 

Având   in vedere Expunerea de motive si   Raportul de avizare al Comisiei 
economice,buget-finanţe şi administrarea domeniului public si privat; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local, 

  -  prevederile art. 20, alin. (1), lit."f" si art. 61, alin. (1) - (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
  - Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
   - Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei 
de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  - art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016; 
  - art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
  - art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  - art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) si alin. (4) lit. b), art.136 alin. (1) si alin. (2), art. 139 
alin. (1) si alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. 

c) si alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul 
administrativ; 

 
Propune Consiliului Local emiterea unei Hotarari care sa cuprinda urmatoarele articole : 

 

Art. 1. Se aprobă contractarea directa a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
pana la 1.250.000 lei, in baza garantiilor proprii, cu o maturitate de pana la 10 ani, din care o 
perioada de tragere si gratie de pana la 1 an. 

Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru 
finanţarea şi/sau cofinanţarea pentru proiectul „Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona 
transfrontalieră a râului Siret ".    

Art. 3. (1) Garantarea imprumutului se face cu veniturile bugetului local ale Comunei 
Candesti . 

Art. 4. (1) Se imputerniceste primarul Comunei Candesti sa negocieze, pentru si in 
numele Comunei Candesti, termenii si conditiile finantarii interne rambursabile si sa semneze 
imprumutul (contractul de finantare) ce formeaza aceasta finantare interna rambursabila, orice 



alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu 
incheierea si punerea in executare a imprumutului (contracului de finantare) si orice alte 
documente necesare implementarii cu succes a proiectului. 

(2) Se imputerniceste primarul Comunei Candesti sa negocieze si sa semneze, pentru si in 
numele Comunei Candesti, acordul  de garantare ce se va semna in legatura cu imprumutul 
(contractul de finantare), toate documentele necesare obtinerii autorizarilor de la Comisia de 
Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru imprumut (contract de finantare) si a derularii 
imprumutului (contractului  de finantare ce formeaza finantarea rambursabila interna. 

Art. 5. - Din bugetul local al Comunei Candesti se asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

         c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Candesti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a Comunei Candesti; 
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. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei 
Candesti. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Candesti şi prefectului judeţului  Botosani şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Comunei Candesti, precum şi 
pe pagina de internet www. primariacandestibt.ro. 

Initiator, 

Primar,Cotofrec Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


