ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 72
privind aprobarea suplimentării împrumutului din venituri din privatizare cu destinația
asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programe naționale
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 31.08.2015 ;
Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar al comunei Poarta Albă –
Delicoti Vasile, judeţul Constanţa, raportul compartimentului de specialitate, avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local şi avizul secretarului comunei;
În conformitate cu :
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale
capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru
modificarea și completarea unor acte normetive, precum și alte măsuri,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.9, pct.8 din cartea auropeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- prevederile art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
În baza prevederilor art. 36, alin.(2) și (4), lit.b) din Legea nr. 215/1991 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(2), art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), precum și ale art.115,
alin.(1), lit.b), alin.(3),(5) și (6) din Legea nr. 215/1991 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din
venituri din privatizare în valoare de maximum 871.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.
Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru asigurarea cofinanțării
proiectelor finanțate din programe naționale pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea
contractării împrumutului;
Art.3. Din bugetul local al Comunei Poarta Albă se asigură integral plata serviciului anual al
datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1;
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a Comunei Poarta Albă următoarele date:
g) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări
și/sau completări ale acesteia;
h) Valoarea împrumutului contractat/în valută de contract;
i) Gradul de îndatorare al comunei Poarta Albă;
j) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei
de rambursare a împrumutului;
k) Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabilă;
l) Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru

pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.
Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul
Constanţa, biroului Contabilitate, buget – finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 12 voturi exprimate.
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