
 
Consiliul local orasenesc Seini  
 

H O T A R A R E A   NR. 36/2012 
 

Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne 
 in valoare de 2.000.000 lei; 

 
 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 09.07.2012; 
Avand in vedere :- referatul de aprobare prezentat de catre primarul orasului Seini in calitatea 
sa de initiator ;  
     -   Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 
orasului Seini :  

- Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local ;  
- Avizul secretarului orasului; 
- Proiectul de hotarare ; 

 In conformitate cu prevederile OUG 64/2007 privind datoria publica cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale H.G.nr.9/2007 
privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor 
locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

Tinand seama de prevederile art.41, al.4 din Legea 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art.9, pct 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strassburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea 199/1997. 

In temeiul art. 942 si urmatoarele din Codul civil referitoare la contracte sau conventii ; 
Constatand necesitatea de a asigura rezervele financiare pentru realizarea investitiei 

publice de interes local a carei documentatie tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 
28/2011 si prin HCL 76/2010.  
 In baza art. 36 al.1, al. 2,  lit.b, al. 4 lit. b, art.45, al.2, art. 63, al. 1, lit. c si al 4 lit. c,  
art.115 al.1, lit.b, al. 3, 5 si 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare : 
                                                                  H O T A R A S T E 
 
   Art.1. Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 
2.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani cu tragere din anul 2013 si perioada de gratie 6 luni.   
 Art.2. Suma de 2.000.000 lei,  se contracteaza pentru asigurarea cofinantarii investitiei 
“Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera in Viile Apei”si o parte pentru plata 
TVA-ului. 
          Art.3.Contractarea finantarii rambursabile prevazuta la art.1 se face pentru realizarea 
investitiilor publice de interes local : - Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate menajere in 
localitatea Viile Apei ; 
           Art.4. Din Bugetul local al orasului Seini se asigura integral plata a 1.279.728 lei, 
reprezentand 25% din valoarea investitiei “Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera 
in Viile Apei” si 1.228.538 reprezinta TVA-ul. 

 



 
 
 
Art.5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a orasului Seini, respectiv 
www.seini.ro urmatoarele date :  
a) Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale precum si orice modificari si/sau 

completari ale acesteia. 
b) Valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate in valuta de contract 
c) Gradul de indatorare a orasului Seini ;  
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de 

rambursare a finantarii rambursabile ; 
e) Dobanzile comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile ; 
f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila ;  
           (2) Datele prevazute la al. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.  

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Primarul orasului 
Seini, doamna ec. Tulbure Gabriela Florica.  

Art.7.  Prezenta se comunica:  
- Institutiei Prefectului -Judetul Maramures. 
- Primarului orasului Seini. 
- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al Primarului orasului Seini. 
- Un exemplar se afiseaza. 

 
Seini la 09.07.2012 
 
                      Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza 
                       Bogdan Ioan                            Secretar, 
                              Bud Ioan  
 


