
ROMÂNIA   
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

__________________________________________________________________ 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE   Nr. 1591  /28 .09.2015 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de  286.175 lei, având ca destinaţie asigurarea 

prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, 
comuna Apa, judeţul Satu Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 

2007-2013 . 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
30.09.2015, 
Având în vedere: 

-   prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap.IV , art.61, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale O.U.G. nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, competenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.43 ,alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 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.1.166 şi următoarele , din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii. 
- Expunerea de motive a primarului comunei Apa, în calitatea de iniţiator nr.1592 din 28.09.2015, 
- Raportul compartimentului financiar contabi nr.1593 din 28.09.2015 precum şi Raportul comisiei I a 
Consiliului Local Apa, 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), art.45 alin.(2) precum şi ale art.115 alin.(1), lit.b), 
alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut în valoare de  286.175 
lei, cu o maturitate de 1 an, având ca destinaţie asigurarea prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune 
drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare” finanţat din fonduri 
externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013. 
Art.2.   Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru asigurarea prefinanţării proiectului  
„Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu 
Mare” finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 pentru care va fi 
întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.  
Art.3. Din bugetul local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare se asigură integral plata serviciului anual al 
datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1. 
 Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 
obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Comunei Apa, judeţul Satu Mare, următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia, 

b) valoarea împrumutului contractat/în valută de contract; 
c) gradul de îndatorare a comunei Apa; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru expirat, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. 



Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Apa, d-ul Apan 
Mihai. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Apa, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului Comunei Apa şi Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.primaria-apa.eu  

 
 
 

Iniţiator proiect 
Primar 

Apan Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Nr. 1592 din 28.09.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind   aprobarea contractării unui împrumut în valoare de  286.175 lei, având 

ca destinaţie asigurarea prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 
0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din 

perioada de programare 2007-2013 . 
 

 Aşa după cum ştiţi, proiectul „Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – 
km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare” s-a finalizat, fiind recepţionată întreaga lucrare. 
 Întrucât finanţarea acestui proiect s-a făcut prin fonduri externe nerambunsabile, modalitatea de 
plată a finanţatorului este că prima dată plăteşti iar pe urmă încasezi. 
 Prin F.G.R. s-a obţinut un avans în valoare de aproximativ 186.000 lei sumă care s-a plătit 
executantului şi pentru care s-a făcut prima tranşă de plată. 
 Pentru  a putea depune ultima tranşă de plată este nevoie să plătim executantului diferenţa de 
aproximativ 286.000 lei fără TVA, sumă pe care noi nu o avem în bugetul local. O.U.G. nr.2/2015 
reglementaează modalitatea de acordare a unui împrumut prin Ministerul Finanţelor Publice. 
 Termenul de depunere a documentelor pentru obţinerea finanţării este 30.09.2015, de aceea propun 
introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect.  
 
   În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 
 

INIŢIEZ: 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 

Primar 
 

Apan Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 
Nr. 1593 din 28.08.2015 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea  contractării unui împrumut în valoare de  286.175 lei, având ca destinaţie 
asigurarea prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 
– km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din 
perioada de programare 2007-2013 . 

 
 

 Pentru a putea încheia şi din punct de vedere financiar proiectul  „Modernizare porţiune 
drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare” considerăm 
ca fiind necesar contractarea unui împrumut în valoare de 286.175 lei. 
 Informăm consiliul local că bugetul local al comunei Apa nu dispune de plata către 
executant a tuturor lucrărilor executate conform contractului de lucrări pentru proiectul mai sus 
amintit. Consider că Ministerul Finanţelor Publice vine în sprijinul autorităţilor locale prin 
acordarea unui astfel de împrumut, evitând astfel bancile comerciale care percep comisioane mai 
mari . Finanţarea externă  este în aşa fel gândită că prima dată trebuie să dovedeşti că ai plătit după 
care dacă toate actele din dosarul ce cuprinde tranşa de plată sunt  în regulă, se virează suma de 
bani cuprinsă în contractul de finanţare. 
 Chiar dacă solicităm împrumutul pentru o perioadă de un an, în funcţie de cum ne vor fi 
viraţi banii de către finanţator , putem rambursa mai repede suma împrumutată.    

în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUNEM: 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea contractării unui împrumut în 
valoare de  286.175 lei, având ca destinaţie asigurarea prefinanţării proiectului „Modernizare 
porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu 
Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 . 

 

Consilier  

Guiaş Daniela Cristina 

 



 

 
 

ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 

 

 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  contractării unui împrumut în valoare 

de  286.175 lei, având ca destinaţie asigurarea prefinanţării proiectului 

„Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, 

comuna Apa, judeţul Satu Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din 

perioada de programare 2007-2013 . 

 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 

invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 

numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 

- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 

dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 

APA la data 30.09.2015 

 

COMISIA 

 

Trandafir Vasile – Radu_____________________ 

Dârle Radu-Gheorghe_______________________ 

Nagy Iosif ________________________________ 

Filip Lucian-Ioan________________________ 

Bonta Dorel_______________________________ 
 



 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

__________________________________________________________________ 
    

HOTĂRÂREA   Nr. 30  / 30 .09.2015 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de  286.175 lei, având ca destinaţie asigurarea 
prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, 
comuna Apa, judeţul Satu Mare”finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 

2007-2013 . 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
30.09.2015, 
Având în vedere: 
-   prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap.IV , art.61, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale O.U.G. nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, competenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.43 ,alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 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.1.166 şi următoarele , din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii. 
- Expunerea de motive a primarului comunei Apa, în calitatea de iniţiator nr.1592 din 28.09.2015, 
- Raportul compartimentului financiar contabi nr.1593 din 28.09.2015 precum şi Raportul comisiei I a 
Consiliului Local Apa, 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), art.45 alin.(2) precum şi ale art.115 alin.(1), lit.b), 
alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut în valoare de  286.175 
lei, cu o maturitate de 1 an, având ca destinaţie asigurarea prefinanţării proiectului „Modernizare porţiune 
drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu Mare” finanţat din fonduri 
externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013. 
Art.2.   Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru asigurarea prefinanţării proiectului  
„Modernizare porţiune drum comunal DC 18A de la km 0+000 – km 1+000, comuna Apa, judeţul Satu 
Mare” finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 pentru care va fi 
întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.  
Art.3. Din bugetul local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare se asigură integral plata serviciului anual al 
datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1. 
 Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 
obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Comunei Apa, judeţul Satu Mare, următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia, 

b) valoarea împrumutului contractat/în valută de contract; 
c) gradul de îndatorare a comunei Apa; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 



e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru expirat, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Apa, d-ul Apan 
Mihai. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Apa, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului Comunei Apa şi Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.primaria-apa.eu  

 
Apa la data de 30.09.2015 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, republicata cu 
completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 voturi “pentru”; 

1“abtineri” (Dârle Radu-Gheorghe); 0“impotriva” . 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      
                                                                                                                   
       Bonta  Dorel                                                                              

 
 
 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                             Secretar U.A.T. 

 
 Moldovan  Vasile 

 
 
 

 

Redactat  în 4 Exemplare M.V. 

 
 
 

 


