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CONSILIUL LOCAL AL UAT CORNU LUNCII
CUI:4441573

HOTARAREA
nr. 63 din 07.09.2021

privind aprobarea contractirii unui imprumut in valoare de 2.100.000 lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanla de urgenti a Guvernului nr.8312021

pentru unele misuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din
Trezoreria Statului

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 1 alin. (5), arl. 120 si art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitutia RomAniei,

republicatd;
b) art. 9 paragraful I din Carta europeani a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 199/1997;
c) art.7 alin. (2), precum gi art. 1166 9i urmdtoarele din Legea nr.28712009

privind Codul civil, republicatS, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) gialin. (4) lit. b) qiart. 155 alin. (1) lit. c) 9i

alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare;

e) art. 13 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.6412007 privind datoria
public6, aprobate cu modificeri 9i completdri prin Legea nr. 109/2008, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;

f) art. 61 - 66 9i art. 761 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificSrile s-i completerile ulterioare;

$art.2lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 s,i art. 10 din Ordonanta
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar
preventiv, republicatS, cu modificirile $i completdrile ulterioare,

h) art. 1 din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 8312021 pentru unele
mdsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria Statului;

i) Hoti16rii Guvernului nr. 9l2QO7 privind constituirea, componenla si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificdrile qi
complet6rile ulterioare,

tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind
normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificdrile Si completarile ulterioare, se mentioneazi urmdtoarele avize, prevdzute
de lege:

lu6nd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre dl Gheorghe Fron, primarul

comunei Cornu Luncii, in calitatea sa de ini-tiator, inregistrat sub nr.7162106.09.2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr. 7 1 63/06.09.2021 ;

c) viza de control financiar preventiv propriu acordati asupra acestui proiect
de operafiune;



d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local inregistrat sub nr.
7173107.09.2021,

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) Si (3) lit. b), coroborate cu cele ale art.

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.5712O19 privind Codul
administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEICORNU LUNCII adoptd prezenta hotdrAre.

Art. 1. Se aprobi contractarea de la Ministerul Finanlelor a unui imprumut din
venituri din privatizare in valoare de 2.100.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru urmetoarele
proiecte:

a) "Construire gridinild cu program prelungit in satul Dumbrava, comuna
Cornu Luncii, judelul Suceava" in valoare de 1.120.000 lei;

b) ,,Reabilitare qi modernizare drum comunal in sat Piiseni, comuna Cornu
Luncii, judetul Suceava" in valoare de 980.000 lei;

pentru care va fi intocmitd cererea pentru autorizarea contractdrii
imprumutului.

Art. 3. Din bugetul local al UAT Cornu Luncii se asigurd integral plata serviciului
anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevdzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe intreaga durati a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligalia si publice pe pagina de internet a UAT Cornu Luncii
urmitoarele date:

a) hotdrArea Comisiei de autorizare a Tmprumuturilor locale, precum gi orice
modificdri $i/sau completeri ale acesteia;

b)valoarea imprumutului contractat, in valuta de contract;
c) gradul de Tndatorare a UAT Cornu Luncii;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gralie
gi a perioadei de rambursare a imprumutului;
e) dobdnzile, comisioanele 9i orice alte costuri aferente fiecdrei finantiri

rambursabile;
f) pldlile efectuate din fiecare finanlare rambursabil5.

(2) Datele previzute la alin. (1) se actualizeazi in prima decadi a fiecdrui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancliunile prevdzute de lege.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoterari se insircineazd primarul

UAT Cornu Luncii.
Art. 6. Prezenta hotirAre se comunic5, prin intermediul secretarului UAT

Cornu Luncii, in termenul previzut de lege, primarului UAT Cornu Luncii qi prefectului
Judelului Suceava gi se aduce la cunoqtinte publicd prin afis.area la sediul primiriei,
precum Ei pe pagina de internet www.comunacornuluncii.ro .
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