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JUDETUL SUCEAVA

Anexa nr. 12
la normele metodoloqice

CONSILIUL LOCAL AL UAT CORNU LUNCII
CUI:4441573

HOTARAREA
nr. 64 din 07.09.2021

privind aprobarea contractSrii unui imprumut in valoare de 900.000 lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanla de urgen{6 a Guvernului nr.8312021

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

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

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

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

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

alin. (4) lit. d) din Ordonanla de urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;

e) art. 13 din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr.6412007 privind datoria
public6, aprobati cu modificdri $i complet5ri prin Legea nr. 109/2008, cu modificSrile
gi completirile ulterioare;

f) art.61 - 66 qi art. 761 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificdrile gi completirile ulterioare;

g)aft.2lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 9i art. 10 din Ordonanta
Guvernului nr. 'l 19/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar
preventiv, republicati, cu modificdrile si completirile ulterioare,

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

i) Hotir6rii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenla gi
funcfionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificdrile gi
completirile ulterioare,

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

ludnd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre dl Gheorghe Fron, primarul

comunei Cornu Luncii, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 7170106.09.2021;
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b) rapo(ul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr. 7'1 7 1 /06 .09.2021 :

c) viza de control financiar preventiv propriu acordatd asupra acestui proiect
de operaliune;

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

7172t07.09.2021,

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) 9i (3) lit. b), coroborate cu cele ale art.

196 alin. (1) lit. a) din ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.5712019 privind codul
administrativ, cu modificirile qi completerile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU LUNCII adoptd prezenta hotdrdre.

Art. 1. Se aprobe contractarea de la Ministerul Finanlelor a unui imprumut din

venituri din privatizare in valoare de 900.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru urmitorul
proiect: "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamitSli in comuna Cornu

Luncii, judelul Suceava";'pentru 
care va fi intocmiti 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 duratd a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obliga{ia s5 publice pe pagina de internet a UAT Cornu Luncii

urmdtoarele date:
a) hotir6rea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum $i orice

modificiri gi/sau completiri ale acesteia;
b)valoarea imprumutului contractat, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a UAT Cornu Luncii;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie
gi a perioadei de rambursare a imprumutului;
e) dobAnzile, comisioanele $i orice alte costuri aferente fiecdrei finantdri

rambu rsabile;
f) pldlile efectuate din fiecare finanlare rambursabild.

(2) Datele previzute la alin. (1) se actualizeazd in prima decadS a fiecdrui

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancfiunile previzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insircineaza primarul

UAT Cornu Luncii.
Art. 6. Prezenta hotdr6re se comunicd, prin intermediul secretarului UAT

Cornu Luncii, in termenul previzut de lege, primarului UAT Cornu Luncii 9i prefectului

Judetului Suceava gi se aduce la cunostin!6 publici prin afigarea la sediul prim|riei,
precum 9i pe pagina de internet www.comunacornuluncii-ro .
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