
                                                                 ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
                           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

      HOTĂRÂREA   Nr. 10 / 08.03.2018 
privind aprobarea  contractării unei finanţări interne în valoare de  1.000.000 lei 

        Consiliul Local al Comunei Apa ,întrunit în sedinţa extraordinară din data de  08.03.2018  
 În teiul prevederilor art.36 alin.(2) şi (4), lit.b), 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), alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

- având în vedere prevederile O.U.G. 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 H.G. nr.9/2007 
privind constituirea , competenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilormlocale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- ţinând seama de prevederile art.43 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.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, 

- luând act de : expunerea de motive al primarului comunei Apa, înregistrată la nr.311/06.03.2018, 
precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,   
- considerând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin H.C.L. nr.26 23.07.2009 
privind instrumentarea proiectului“INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. APA, COM. APA, 

JUD. SATU MARE, INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOC. APA, COM. APA, 

JUD. SATU MARE, REABILITARE STRADA IN LOC. APA INTRE DN1C SI DJ 192; INFIINTAREA SERVICIULUI 

SOCIAL PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR VARSTNICE APA, DOTARI LA CENTRUL CULTURAL “EMIL 

MATEI” DIN LOC. APA IN SCOPUL PROMOVARII SI CONSERVARII PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.   
HOTĂRĂŞTE: 

             Art.1.  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.000.000 lei 
cu o maturitate de 18 luni, din care rambursarea în 13 luni.  

Art.2  Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru realizarea 
investiţiei publice de interes local “INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. APA, COM. 

APA, JUD. SATU MARE, INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOC. APA, 

COM. APA, JUD. SATU MARE, REABILITARE STRADA IN LOC. APA INTRE DN1C SI DJ 192; INFIINTAREA 

SERVICIULUI SOCIAL PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR VARSTNICE APA, DOTARI LA CENTRUL 

CULTURAL “EMIL MATEI” DIN LOC. APA IN SCOPUL PROMOVARII SI CONSERVARII PATRIMONIULUI 

CULTURAL LOCAL”.  
 Art.3 Din bugetul local al comunei Apa se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realitării obiectivului de investiţie publice de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate 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 comunei Apa, următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a ămprumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia; 
b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta 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 finanţării rambursabile; 
e) dobânzile , comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabile. 
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 
expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
           Art.5  Se aprobă deschiderea unui cont la bancă în vederea realizării investiţiei conform art 1 
la prezenta.  
 Art.6  Titularul contului este COMUNA APA, în calitatea acesteia de : 
a) persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, înfiinţată 
prin Legea nr.2/1968. 
b) subiect juridic de drept fiscal, 
c) titulară a contului de înregistrare fiscală: 3897416, 
d) titulară a conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare, 
e) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în 
condiţiile legii. 
 Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Apa.  
 Art.8  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Apa, Institiţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primaria-apa.eu . 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 11,  Voturi 
împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                        Bonta  Dorel Secretar 
 Moldovan  Vasile 


