ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 660.000 lei prin incredintare
directa, de la Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia Adjud si aprobarea bugetului
de cheltuieli aferent creditului
Consiliul local Caiuti, intrunit in sedinta ordinara din data de 16.09.2014
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Caiuti nr. 8541/ 15.09.2014;
- Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabilitate nr.8597/15.09.2014;
- oferta Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia Adjud nr. 827/22.08.2014, inregistrata la
Comuna Caiuti sub nr. 7719/22.08.2014;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, 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;
- prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau
convenţii;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin.
(1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRAŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit in suma de 660.000 lei prin incredintare
directa, cu o maturitate de maximum 5 ani de la Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia
Adjud, pentru cofinantarea urmatoarelor proiecte de investitii publice de interes local:
- „Modernizare drum de exploatare fosta liniuta CF Caiuti-Pralea”;
- „Modernizare DC 119 Caiuti-sat”;
- „Modernizare drumuri locale satele Heltiu si Vranceni”.
Art. 2. Se imputerniceste sa semneze in numele si pentru comuna Caiuti, judetul
Bacau, contractul de credit, contractul de garantie, toate operatiunile bancare, precum si alte
documente necesare acordarii creditului, d-l DURLAN IULIAN, primarul comunei Caiuti,
judetul Bacau, legitimat cu CI seria XC, nr. 767616, eliberat de SPCLEP Onesti la data de
03.03.2011, CNP 1671223044466.
Art. 3. Se aproba constituirea garantiei din:

(1)- Ipoteca mobiliara fara deposedare asupra veniturilor proprii ale comunei Caiuti, asa cum
sunt definite de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pe perioada creditarii,
constand in impozite, taxe, contributii sau alte varsaminte la bugetul local care au caracter de
continuitate si permanenta, conform acordului de garantare anexa la contractul de credit, ce va
fi inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
(2)-Ipoteca mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului de disponibil
deschis la BCC, precum si asupra conturilor viitoare care vor fi deschise la banca, constituita
prin contract de garantie reala mobiliara, anexa la contractul de credit ce va fi inregistrat la
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Art. 4. Contractarea finantarii rambursabile prevazuta la art. 1 se face prin cofinantare
proiecte:
- „Modernizare drum de exploatare fosta liniuta CF Caiuti-Pralea”;
- „Modernizare DC 119 Caiuti-sat”;
- „Modernizare drumuri locale satele Heltiu si Vranceni”.
Art. 5. Din bugetul propriu al Comunei Caiuti se asigura integral plata:
(1) Serviciul anual al datoriei publice locale;
(2) Oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii publice de interes
local;
(3) Alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1
Art. 6. (1) Pe durata serviciului datoriei publice locale, ordonatorului principal de
credite are obligatia sa public pe pagina proprie de internet a comunei Caiuti, urmatoarele
date:
- hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
- valoarea finantarii rambursabile;
- gradul de indatorare a comunei Caiuti;
- durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de
rambursare a finantarii rambursabile;
- dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
- plati efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2). Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

-

Art. 7. Se aproba costul finantarii creditului de 660.000 lei , astfel:
dobanda: ROBOR 6M + maxim 4,5%an;
comision de acordare: maxim 1% din valoarea creditului aprobat
Art. 8. Primarul counei Caiuti va duce la indelinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian - Constantin

Avizat,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 67/16.09.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 10 voturi pentru, 1 abtinere (i) si 0 vot(uri)
impotriva. La sedinta au participat 11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local
al comunei Caiuti.
Red. P.A.

