ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI

COI{SILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea contractirii unei finantari interne in valoare de
583.118,00 lei

In temeiul

art. 45 alin.(2) din Legea nr.2l5l200l,republicata,

cu

modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
in coformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.b), art.63 alin.(1) lit.c) si
alin.(4) lit.c), precum qi ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din Legea
administraliei publice locale rr.21512001, republicata;
avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.6412007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare:, precum si ce cele ale Hotararii
Guvernului nr.912007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei
de aulorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
ludnd in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeand a
autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin

m. 19911997 ;
lin6nd cont de prevederile art. 1166 gi urmdtoarele din Codul civil,

Legea

referitoare la contr acte;
vazand
a) expunerea de motive prezentala de catre Primarul Orasului Plopeni, in
calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr.3029124.04.2018 ;
b) raportul serviciului financiar-contabrl nr.4419113.06.201 8 ;
constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
cdror documentalie tehnicoinvestiliilor publice de interes local, a
economica a fost aprobata prin Hotirdrea Consiliului Local nr.73121.08.2017
privind implementarea proiectului "Dotarea serviciului public de gospodarie
comunala la nivelul orasului Plopeni cu buldoexcavator cu accesoriu - cupa
excavare - si un tractor cu lama de zapada", preYazuta in anexalaprezenta;
avand in vedere draftul contractului de credit emis de Banca Comerciala
Romana S.A. si inregistrat la Primaria orasului Plopeni sub nr.4328111.06"2018,
prin care s-a aprobat contractarea unei finantari interne in valoare totala de
583.118,00 lei care sa permita implementarea proiectului "Dotarea serviciului
public de gospodarie comunalala nivelul orasului Plopeni cu buldoexcavator cu
accesoriu - cupa excavare - si un tractor cu lama de zapada";
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezerfia hotarare.

Art.l.- Se aprobS contractarea unei finantari rambursabile interne in
valoare de 583.118,00 lei, din care 117.268,00 lei cu o maturitate de 4 ani si
465.850,00 lei cu o maturitate de 18 luni.

Art.2.'Contractarea finantarii rambursabile prevdzute la art.l se face
pentru realizarea investiliilor publice de interes local, prevdzute in anexa la
prezenta.

Art.3.- Din bugetul local al Orasului Plopeni

se asigurd integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricdror impozite gi taxe aferente realizdrii obiectivelor de investi{ii de
interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanlarii rambursabile menlionate la art.l
Art.4
Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale,
ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a
Orasului Plopeni urmatoarele date :
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si
orice modificari si/sau completari ale acesteia ;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare al Orasului Plopeni;

- (1)

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 alin.(l) se actualizeaza in prima decada a fiecarui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art.S. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL nr.43l2018 isi
inceteaza ap I i c ab i I i tate a.
Art.6.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd,
Primarul Orasului Plopeni si se comunica, prin intermediul secretarului orasului
Plopeni, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Plopeni si Prefectului
Judetului Prahova, aducandu-se la cunostinta publica prin publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei precum si pe pagina de internet
www.orasplopeni.ro
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