ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIAŢA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: pmc@romanati.ro

HO TĂRÂRE
REFERITOR LA: aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de
20.000.000 lei.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Prevederile art.36, alin.(2) şi alin. (4), lit.b), ale art. 45 alin.(2), art. 63 alin.(1) lit.c)
şi alin.(4) lit.c), precum şi ale art.115 alin.(1) lit.b) alin.(3), (5) şi (6) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea nr.199/1997, ţinând seama de
prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
- Anexa nr. 1 a Direcţiei tehnice privind lista obiectivelor de inventar de interes
public local ce se vor realiza din împrumut;
- Avizul comisiei Buget – Finanţe al Consiliului local;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 –Aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 20.000.000 lei, cu
o maturitate de 25 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani.
ART.2 – Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.
ART.3 – Din bugetul local al Primăriei municipiului Caracal se asigură integral
plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes
local;

c) altor cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1.
ART.4 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice
modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate, garantate;
c) gradul de îndatorare;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări
rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul
Municipiului Caracal, Directorul economic şi Directorul tehnic din cadrul Primăriei
Municipiului Caracal pentru a semna în numele Consiliului local.
ART.6 – Direcţia economică şi direcţia tehnică din cadrul primăriei Municipiului
Caracal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7– Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CLAUDIU MATEI
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
GHEORGHE CĂRIGOIU
Nr._________/
___________

