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HOTARAREA nr. 43 din 7.10.2021 
 

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.200.000lei, in 
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

83/2021 pentru unele masuri fiscal – bugetare privind acordarea unor 
imprumuturi din Trezoreria Statului 

 
 

 Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
 Având  în vedere; 

a)  Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Calafindesti, in calitate de initiator, 
inregistrat cu nr. 5308 din 24.09.2021; 

b) Raportul  de specialitate  inregistrat cu  nr. 5309 din 24.09.2021; 
c) Viza de control financiar preventiv propriu acordata asupra acestui proiect; 
d) Avizul comisiei de specialitate al consiliului local inregistrat cu nr. 5310 din 24.09.2021 

 
        In conformitate cu : 
        Art. 1. (5), art.120 si art 1221 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei republicata’ 

a) Art.9 paragraful 8 din Cartea Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 
octombrie 1985, rectificata prin Legea nr. 199/1997; 

b) Art. 7 alin. (2), precum si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte; 

c) Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin.(1) lit. c) si alin. (4) lit. d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

d) Art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu 
modificarile si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Art. 61-66 si art 76 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

f) Art. 2 lit. c),k),p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 si 10 din Ordonanta Guvernuluinr. 119/1999 privind 
controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

g) Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal – bugetare 
privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria Sattului; 

h) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea , componenta si functionarea Comisiei de 
autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de 
prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa elaborarea 
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 



In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin.(3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. 
a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
   Art. 1. Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor a unui imprumut din venituri din privatizare 
in valoare de 1.200.000 lei, in urmatoarele conditii: 

• Moneda: lei (atat pentru credit, cat si pentru dobanzi, comisioane si taxe aferente) 
• Plata ratelor de credit: rate trimistriale egale; 
• Plata dobanzilor: lunara, pe tot parcursul derularii facilitatii; Dobanda se va plati in primele 

10 zile lucratoare ale fiecarei  luni pentru luna anterioara; 
• Dobanda maxima estimata: ROBOR3M +1,5% p.a.; Cotatia ROBOR folosita in estimare 

este de 1,52%, comunicata la data de 30.07.2021 
Conform normelor metodologice aferente OUG 83/2021, se va folosi dobanda ROBOR3M 
comunicata de BNR in ultima zi lucratoare a luni anterioare autorizarii imprumutului,rata 
dobanzii rezultata, ramanand fixa pe toata durata de derulare a imprumutului. 

            Art. 2.  Contractarea imprumutului prevazut la art. 1  se face pentru: 
- Lucrari de extindere  a retelei de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea 

Calafindesti, judetul Suceava;  
- Achizitionarea unui buldoexcavator; 

            Art. 3. Din bugetul local al comunei Calafindesti se va asigura integral plata serviciului anual al 
datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1; 
           Art.4. Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale,ordonatorul principal de credite are 
obligatia sa asigure publicarea pe pagina de internet a comunei Calafindesti urmatoarele date: 

- hotararea Comisiei de autorizare a serviciului datoriei publice locale,precum si orice modificari 
si/sau completari ale acesteia; 

- valoarea imprumutului contractat,in valuta de contract; 
- gradul de indatorare a comunei; 
- durata serviciului datoriei publice locale,cu precizarea perioadei de garantie si a perioadei de 

rambursare a imprumutului; 
- dobanzile,comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rembursabile; 
- platile efectuate din fiecare finantare rambursabila; 
- Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru 

trimestrul expirat,sub sanctiunile prevazute de lege. 
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Calafindesti. 
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei 
Calafindesti, in termenul prevezut de lege, primarului Comunei Calafindesti,prefecturii judetului 
Suceava si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de 
internet a institutiei. 
 
 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                              Contrasemneaza:                                                                  
            CIOBAN LEONTE                                                          Secretar  general delegat 
                                                    CUCU Ana Florentina 
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