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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

HOTARAREA NR.116 

privind contractarea de catre Municipiul Husi a unei finantari rambursabile interne 

in valoare de 3.000.000 lei pentru asigurarea finanțarii cheltuielilor necesare 

finalizării proiectului “Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor 

publice urbane – cod SMIS 12183” finanțat prin Programul operațional regional 

2007-2013 – Axa prioritara 1”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – Poli 

Urbani de Crestere”, Domeniul Major de interventie 1.1. “Planuri integrate de 

dezvoltare urbana”  
 

În temeiul prevederilor 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, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

cap. 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; 

Ţinând seama de 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, 

Luând în considerare 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, 

Luând act de: 

                a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul municipiului Husi, in 

calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 10196 din 06.05.2016; 

                b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat sub nr. 10197 din 06.05.2016; 

               c) raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 
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               d) raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea 

cheltuielilor necesare finalizării proiectului “Regenerarea Municipiului Husi prin 

modernizarea spatiilor publice urbane – cod SMIS 12183” finanțat prin Programul 

operațional regional 2007-2013 – Axa prioritara 1”Sprijinirea dezvoltarii durabile a 

oraselor – Poli Urbani de Crestere”, Domeniul Major de interventie 1.1. “Planuri 

integrate de dezvoltare urbana” . 

 

                  Consiliul Local al Municipiului Husi adopta prezenta hotarare, 

              Art. 1. Se aproba contractarea de catre municipiul Husi a unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei, cu o maturitate de 2 ani si 6 luni, cu 

perioadă de tragere şi cu graţie de 2 luni dar nu mai tarziu de 30.06.2016. 

              Art.2.  Contractarea  finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru 

asigurarea finanțarii cheltuielilor necesare finalizării proiectului “Regenerarea 

municipiului Husi, prin modernizarea spatiilor publice urbane- SMIS 12183” ,finantat  

in cadrul programului POR 2007-2013 - Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor - Poli Urbani de Crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. 

„Planuri integrate de dezvoltare urbana”.  

 

       Art. 3.  Din bugetul local al municipiul Husi se asigura integral plata: 

             a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

             b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de 

interes local; 

             c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1. 

         Art. 4. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a municipiul Husi 

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 municipiul Husi;     

          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. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 

               (3) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Husi  să semneze în numele şi 

pentru Municipiul Husi acordul de garantare a finantarii rambursabile precum şi toate 

documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne. 

            Art. 5.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiul Husi. 

            Art. 6.  Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului municipiul 

Husi, in termenul prevazut de lege, primarului municipiul Husi si prefectului judetului 

Vaslui  si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei municipiului Husi 

precum si pe pagina de internet  www.primariahusi.ro. 

 
                                                                                  HUSI, 09 mai 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                                 Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
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