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HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării i garantării unei finan ări rambursabile interne în valoareș ț

de 1.200.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA-ul pentru proiectul integrat
„ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie deț ț
epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul

Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita” 
- finan at prin fonduri europene nerambursanbile – prin PNDR – măsura 322ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 30.10.2012,ș ț
Avand in vedere:

 prevederile  OUG  64/2007  privind  datoria  publică,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,ș
coroborate cu cu cele ale cap. IV din Legea nr.  273/2006 privind finan ele publice locale,  cuț
modificările  i  completările  ulterioare,  precum  i  cele  ale  HG  nr.  9/2007  privind  constituirea,ș ș
componen a i  func ionarea Comisiei  de  autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  iț ș ț ș
completările ulterioare; ;

 prevederile  art.  41,  alin.  4  din  Legea nr.  24/2000  privind normele  de tehnică legislativă  pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

 prevederile  art.  9,  pct.  8  din  carta  europenă a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la
15.09.1985, ratificată prin L. nr. 199/1997;

 prevederile art. 942 i următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau conven ii, luând actș ț
de:

 Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Raciu, nr. 5021/16.10.2012,  i avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;  ș

În temeiul prevederilor, art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c şi art 45, alin. 6 art.115 alin.1, lit. b, din
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publica  locală,  republicata,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

 HOTĂRĂ TE:Ș

Art. 1. Se aprobă contractarea i garantarea unei finan ări rambursabile interne înș ț
valoare de 1.200.000 lei, cu o maturitate de 6 luni. 

Art. 2.  Contractarea i garantarea finan ării rambursabile, prevăzute la art. 1, seș ț
face pentru realizarea investi iilor  publice de interes  local  ț „ Îmbunătă irea re elei  deț ț
drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire centru after
school  in  satul  Raciu  si  dotare  camin  cultural  in  satul  Raciu,  comuna Raciu,  judetul
Dambovita” - finan at prin fonduri europene nerambursanbile – prin PNDR – măsura 322ț

Art. 3. Din bugetul local al comunei Raciu se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite i taxe aferente realizării obiectivelor de investi ii de interes local;ș ț
c) alte cheltuieli neeligibile ale finan ării rambursabile men ionate la art. 1ț ț

Art. 4. 
(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de

credite  are  obliga ia  să  publice  pe  pagina  de  internet  a  comunei  Raciu  -ț
www.raciu.ro – următoarele date:

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum i orice modificăriș
i/sau completări ale acesteia;ș

b) valoarea finan ării rambursabile contractate/garantate de contract;ț
c) gradul de îndatorare al comunei Raciu;
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d)  durata  serviciului  datoriei  publice  locale,  cu  precizarea  perioadei  de  gra ie  i  aț ș
perioadei de rambursare a finan ării rambursabile;ț
e) dobânzile, comisioanele i orice alte costuri aferente fiecărei finan ări ramborsabile;ș ț
f) plă ile efectuate din fiecar finan are rambursabilă.ț ț

(2)  Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanc iunile prevăzute de lege.ț

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Raciu, dl. Grădinaru Vasile.
Art. 6 Cu aducerea prezentei hotărâri la cuno tin a persoanelor i institu iilor interesateș ț ș ț
se însărcinează secretarul comunei Raciu.

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț SECRETAR,
          Consilier local Ilie Marius Ionuț            jr. Zaharia Alin

RACIU
NR. 32
DATA 30.10.2012

http://www.raciu.ro/

