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ROMANIA 

JUDE'fUL PRAHOVA 
COMUNA GURA VADULUI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 45 I 22.09.2022 

privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000,00 lei 
pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local 

Consiliul locaJ al comunei Gura Vadului, lntnmit m $edinta ordinara la data de 22.09.2022. 
Avand In vedere prevederile Ordonantei de Urgenia a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publica, cu modificarile $i completarile ulterioare, coroboratc cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 
273/2006 privind finaniele publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum $i cu cele 
ale Hotanlrii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta $i functionarea Comisiei de 
autorizare a imprumuturilor locale, cu rnodificarile $i completarile ulterioare; 

Tinand seama de prevederile art. 41 al in. ( 4) din Legea nr. 24/2000 privind nonnele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

Luand In considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

Tinand searna de prevederile art. 1166 $i urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau conventii; 

Luand act de: 
Referatul de aprobare nr. 3617/2022 al Primarului Comunei Gura Vadului, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei 
pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local; 

Raportul de specialitate nr. 3618/2022 al insp. contabil la proiectul de hotarare privind 
aprobarea contractarii unor finantari rarnbursabile interne in valoare totala de 2.000.000 lei pentru 
asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local; 

Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico sociala, buget, 
finante, administatia domeniului public si privat al comunei. agricultura, gospodarire comunala, 
proteciia mediului, servicii si comert ~i al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii ~i lini~tii publice, a drepturilor cetatenilor la proiectul de hotarclre privind aprobarea contractarii 
unor finantfili rambursabile interne in valoarc de 2.000.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectclor 
de investitii de interes local: 

1. "Extindere retea de canalizare apa uzata menajera in sat Persunari, comuna Gura 
Vadului, judeful Prahova" - proiect FEADR, in valoare de 1.300.000 lei ; 

2. "Reabilitare, modernizare, extindere sediu primarie comuna Gura Vadului, judetul 
Prahova" - buget propriu, in valoare de 700.000 lei 
Constatand necesitatea contractarii unei fmantari rambursabile interne pentru realizarea unei 

obiective de investitii de interes local deosebit de importante; 
f n temeiul prevederilor art. 129 al in (2) lit ,.b" si al in (4) lit ,,b" din OUG 57/2019, precum si in 

temeiul art 196 alin (1) lit. ,,a". coroborat cu art 139 al in (3) lit ,,b" din OUG 57/2019, 

HOTARASTE: 



-------------------------------------

Art. 1. - Se aproba contractarea unor finan\ari rambursabile inteme in valoare totalii de 
2.000.000,00 lei, cu o maturitate de I 0 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achizi\ia de 
servicii de creditare, formata din : 

- 1.300.000 lei - "Extindere retea de canalizare apa uzata menajera in sat Per~unari, 
comuna Gura Vadului, judetul Prahova" - proiect FEADR ;. 

- 700.000 lei - "Reabilitare, modernizare, extindere sediu primarie comuna Gura Vadului, 
judetul Prahova" - buget propriu, facilitate de credit cu 6 luni perioada de gratie, 

Art. 2. - Contractarea finan\iirilor rambursabile prevazuta la art. I se face pentru finan\area 
investi\iilor publice de interes local prevazute in Anexa nr. I care face parte integranta din prezenta 
hotiiriire. 

Art. 3. - Din bugetul local al Comunei Gura Vadului se asigura integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricaror impozite ~i taxe aferente realizarii obiectivelor de investi\ii de interes 

local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finan\iirii rambursabile men\ionate la art. I. 

Art. 4. Avand in vedere ca la anunturile anterioare privind selectia de oferte financiare, 
postate pe site-ul consiliului local comuna Gura Vadului, nus-a prezentat nici o banes, a~a cum 
este mentionat in pv 3575 I 16.09.2022 intocmit de comisia de selectie , se aproba contractarea 
directii a doua finantari de la CEC Bank in valoare totalii de 2.000.000,00 lei, respectiv: 

- 1.300.000 lei - "Extindere retea de canalizare apa uzata menajera in sat Per~unari, 
comuna Gura Vadului, judetul Prahova" - proiect FEADR 

- 700.000 lei - "Reabilitare, modernizare, extindere sediu primarie comuna Gura Vadului, 
judetul Prahova" - buget propriu. 

Art. 5. - (I) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obliga\ia sa publice pe pagina de internet a Comunei Gura Vadului urmatoarele date: 

a) hotariirea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum ~i orice modificiiri ~i/sau 
completari ale acesteia; 

b) valoarea finan\iirii rambursabile contractate in valuta de contract; 
c) gradul de indatorare al Comunei Gura Vadului; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gra\ie ~i a perioadei de 

rambursare a finan\iirii rambursabile; 
e) dobiinzile, comisioanele ~i orice alte costuri aferente fiecarei finan\iiri rambursabile; 
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 

(2) Date le prevazute la alin. (I) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sanc\iunile prevazute de lege. 

Art. 6. - Se imputernice~te di Nicolae Marius Sora Primarul Comunei Gura Vadului, jud 
Prahova, sa semneze, In numele ~i pe seama Comunei Gura Vadului , contractele de imprumut intern, 
precum ~i orice alte modificari ~i completari convenite de catre par(ile contractante ~i orice alte acte, 
documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea ~i 
punerea in executare a contractului de imprumut intern. 

Art. 7. - (I) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Comunei Gura 
Vadului. Cuantumul veniturilor cu care Comuna Gura Vadului va garanta anual, va fi egal cu 
obliga\iile de platii a ratelor, a dobiinzilor ~i a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferent 
anului respectiv. 



(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului 
Romaniei si va ft platit din bugetul local si/sau din 1rnprumuturi pentru refinantarea datoriei publice 
locale. 

(3) Se 1mputemiceste di. Nicolae Marius Sora Primarul Comunei Gura Vadului sa semneze In 
numele si pentru Comuna Gura Vadului acordul de garantare a lmprumutului precum si toate 
documentele necesare obtinerii autorizarii si derularii finaniarii rambursabile inteme. 

Art. 8. - Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se lnsarcineazi:i Primarul Comunei Gura 
Vadului si compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Gura 
Vadului. 

Art. 9. - Prezenta hot:arare se comunica, prin intermediul Secretarului General al Comunei Gura 
Yadului, in termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Gura Vadului si prefectului judefUlui 
Prahova si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet http://www.comunagura 
vadului.ro/. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER LOCAL 

OLOANCAION 

Con trasemneaza, 
SECRETAR GENERAL, 

PIRVULESCU CEZAR-COSTIN 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. !t.£ I 22.09.2022 

Contrasemneaza, 
SECRETAR GENERAL, 

PIRVULESCU.CEZAR-COSTIN 

Lista obiectivelor pentru care se solicita finantare prin creditul intern de 2.000.000,00 lei 

Nr. Obiecliv de inveslitii Valoarea totala a Valoare ftnantare 

investitiei(RON cu rambursabila 
Crt. TV/\ inclus) intema(RON) 

··Extindcre rctea de canalizarc apa uzata menajcra S.466.571,88 1.300.000 
I in sat Persunari.comuna Gura Vaduluijudctul 

Prahova" 

2 "Reabilitarc, modemizarc. extindcrc sediu primaric 3.612.096,69 700.000 
comuna Gura Vadului, jude\ul Prahova'' 

- TOTAL 9.078.668,57 2.000.000,00 




