ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel. :0236863444
Tel/fax : 0236863400/0336432402
valea_marului@gl.e-adm.ro

H O T Ă R Â R E A NR.17
din 09.03.2021
Privind: aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 2.000.000 lei
Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 506/05.03.2021;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în şedinţă
extraordinară, în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” în data de 09.03.2021, orele 15,00;
Având in vedere :
● Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cap. IV din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările
ulterioare;
● art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificăriie și completările ulterioare;
● art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
● art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
● Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 507/05.03.2021;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.
508/05.03.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
În baza prevederilor:
● Art.129,alin. (2), lit. b si alin.(4), lit. b, art. 139 alin.(3), lit. b, art. 155, alin (1), lit. c
ai alin. (4), lit. d, art. 196, alin. (1), lit, a, art. 197, alin (1), (2) si (4) din ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
2.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.
Art.2. - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru
realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Garantarea creditului se va face cu veniturile proprii înscrise în bugetul de
venituri și cheltuieii al Comunei Valea Mărului (impozite, taxe, contribuții, alte varsăminte,
alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit)
Art.4. - Din bugetul local al comunei Valea Mărului se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes
local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art.5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a comunei Valea Mărului
următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice
modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract;
c) gradul de îndatorare a comunei Valea Mărului, Anexa 3;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări
rambursabile;
f) 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.6. - Se aprobă achiziționarea de servicii de creditare bancară, în conformitate cu
Normele procedurale pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară, astfel cum
sunt reglementate în anexa nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Mărului
Art.8.- Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului
comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin
publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Chifan Nicoleta-Carmen
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

Anexa 1 la HCL nr. 17 din 09.03.2021

Lista obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui
imprumut

Nr.cr Denumire obiectiv de investitii
t.

Valoarea
investitiei

Valoarea
solicitata a
creditului

1

Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport
in sat Valea Marului, comuna Valea Marului, judetul Galati

14.515.691,27

500.000,00

2

Amenajare baza sportiva, comuna Valea Marului, judetul
Galati

805.216,64

350.000,00

3

Realizare piață comercială în comuna Valea Mărului,
județul Galați

1.210.983,31

300.000,00

4

Creșterea eficienței termice și energetice a clădirilor publice

900.000,00

50.000,00

5

Extinderea rețelelor de apă și canalizare

2.000.000,00

50.000,00

6

Reabilitarea și dotarea dispensarelor medicale

850.000,00

40.000,00

7

Asfaltarea străzilor

9.000.000,00

50.000,00

8

Amenajarea zonelor centrale din sate

870.000,00

80.000,00

9

Digitalizarea în educație și administrație

470.000,00

20.000,00

10

Dotarea cu utilaje pentru gospodărirea comunală

520.000,00

20.000,00

11

Locuri de joacă și sport

950.000,00

30.000,00

12

Creșă

900.000,00

60.000,00

13

Așezământ social

470.000,00

30.000,00

14

Racordari canalizare si asfaltare

10.000.000,00

420.000,00

43.461.891,22

2.000.000,00

Total

