ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 27.07.2021
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 329.915 lei
În considerarea dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1, art. 9 pct.8 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bogdăneşti privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 329.915 lei, precum şi raportul de
specialitate comun al compartimentelor Contabilitate şi Achiziţii publice ;
- avizele comisiilor de specialiatte ale Consiliului local ;
- proiectul de investiţie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,
COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI”, proiect ce beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeana în baza contractului de finanţare nr.
C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea integrală a
valorii proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA,
COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” în scopul depunerii spre decontare a
documentelor justificative la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021;
- Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi pct. 1 din Anexa la
Ordinul nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, component şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

-

Art. 1166 şi următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.b din Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. 3 lit.b, precum şi ale art. 196 alin. 1 lit. a din Codul
administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;
Consiliul local local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 329.915 lei, cu o maturitate de 8 luni.
Art. 2. (1) Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru
achitarea integrală a proiectului de investiţie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI” proiect ce beneficiaza de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
(2) Garantarea creditului contractat se va face din veniturile proprii ale bugetului
local al UAT Comuna Bogdăneşti, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte,
alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, astfel cum sunt prevazute de art. 5 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 271/ 2006.
Art. 3. Din bugetul local al comunei Bogdanești, judeţul Vaslui, cui 4446686, se
asigură integral plata:
a. serviciului anual al datoriei publice locale;
b. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii 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 a Comunei Bogdăneşti
www.primariabogdanesti.ro următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Comunei Bogdăneşti;
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;
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f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(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 mandatează primarul comunei Bogdănești să negocieze, pentru şi în
numele UAT Bogdănești, termenii şi condiţiile finanţării interne rambursabile şi să semneze
contractul de împrumut pentru finanțarea de 329.915 lei, orice alte acte, documente,
notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea şi
punerea în executare a împrumutului, precum şi acordul de garantare a împrumutului prin
veniturile proprii ale UAT Bogdăneşti în legătură cu creditul contractat.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Bogdăneşti, cu sprijinul compartimentelor din aparatul de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei Bogdăneşti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bogdăneşti şi
prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al comunei Bogdăneşti, precum şi pe pagina de internet
www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
28.07.2021

Primar,
Ion Dorobanţu

Avizează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu Stângă

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

REFERAT DE APROBARE
cu privire la aprobarea contractării unei finanțari rambursabile interne in valoare de
329.915 lei

Având în vedere:
-Referatul de specialitate a Compartimentului de contabilitate, propun spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al comunei Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobare
Consiliului Local al comunei Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobarea
contractării unei finanțari rambursabile interne in valoare de 329.915 lei, în scopul achitarii
integral a proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE
COMUNALA, COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” proiect ce beneficiaza de
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana in baza contractului de finanţare
nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale;
- Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale;
- Necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea integral a valorii
proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA,
COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” in scopul depunerii spre decontare a
documentelor justificative la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
- Propun aprobarea contractării unei finanțari rambursabile interne in valoare de 329.915
lei, în scopul achitarii integral a proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE
GOSPODARIRE COMUNALA, COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” proiect ce
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana in baza
contractului de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Fata de cele arătate mai sus va rog sa aprobati Proiectul de hotarare privind aprobarea
contractării unei finanțari rambursabile interne in valoare de 329.915 lei.

Primar,
Dorobanţu Ion
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RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea contractării unei finanțari rambursabile interne
in valoare de 329.915 lei
Având în vedere:
- Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale;
- Necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea integral a valorii
proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA,
COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” in scopul depunerii spre decontare a
documentelor justificative la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
- Propun aprobarea contractării unei finanțari rambursabile interne in valoare de 329.915
lei, în scopul achitarii integral a proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE
GOSPODARIRE COMUNALA, COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” proiect ce
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana in baza
contractului de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Analizând prevederile Legea bugetului de stat nr. 15/2021; prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, şi ale pct. 1 din Anexa la Ordinul nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor
Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare;
In acest sens, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei
Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobarea contractării unei finanțari rambursabile
interne in valoare de 329.915 lei, în scopul achitarii integral a proiectului de investitie
„DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA, COMUNA BOGDANESTI,
JUDETUL VASLUI” proiect ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeana in baza contractului de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat
cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Consilier principal,
Contabil, Blanaru Gabriel

Consilier Achizitii publice,
Ruscă Nicoleta - Marcela
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile
externe/interne in baza garantiilor proprii, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion,
constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte
condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea
legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale
drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre,
motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
03.08.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focșa Ionel

Secretar,
Puf Ioan
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ
si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile
externe/interne in baza garantiilor proprii, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion,
constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte
condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea
legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale
drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre,
motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
03.08.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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HOTĂRÂRE nr. 43 din 04.08.2021
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 329.915 lei
În considerarea dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1, art. 9 pct.8 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bogdăneşti privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 329.915 lei, precum şi raportul de
specialitate comun al compartimentelor Contabilitate şi Achiziţii publice ;
- avizele comisiilor de specialiatte ale Consiliului local ;
- proiectul de investiţie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,
COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI”, proiect ce beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeana în baza contractului de finanţare nr.
C1920074x201413908127/26.01.2021, încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea integrală a
valorii proiectului de investitie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA,
COMUNA BOGDANESTI, JUDETUL VASLUI” în scopul depunerii spre decontare a
documentelor justificative la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021;
- Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi pct. 1 din Anexa la
Ordinul nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, component şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Art. 1166 şi următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.b din Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. 3 lit.b, precum şi ale art. 196 alin. 1 lit. a din Codul
administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;
Consiliul local local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 329.915 lei, cu o maturitate de 8 luni.
Art. 2. (1) Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru
achitarea integrală a proiectului de investiţie „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI” proiect ce beneficiaza de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
(2) Garantarea creditului contractat se va face din veniturile proprii ale bugetului
local al UAT Comuna Bogdăneşti, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte,
alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, astfel cum sunt prevazute de art. 5 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 271/ 2006.
Art. 3. Din bugetul local al comunei Bogdanești, judeţul Vaslui, cui 4446686, se
asigură integral plata:
d. serviciului anual al datoriei publice locale;
e. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de interes local;
f. 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 a Comunei Bogdăneşti
www.primariabogdanesti.ro următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Comunei Bogdăneşti;
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;
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f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(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 mandatează primarul comunei Bogdănești să negocieze, pentru şi în
numele UAT Bogdănești, termenii şi condiţiile finanţării interne rambursabile şi să semneze
contractul de împrumut pentru finanțarea de 329.915 lei, orice alte acte, documente,
notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea şi
punerea în executare a împrumutului, precum şi acordul de garantare a împrumutului prin
veniturile proprii ale UAT Bogdăneşti în legătură cu creditul contractat.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Bogdăneşti, cu sprijinul compartimentelor din aparatul de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei Bogdăneşti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bogdăneşti şi
prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al comunei Bogdăneşti, precum şi pe pagina de internet
www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
04.08.2021

Preşedinte de şedinţă,
Mihai-Emil Anton

Avizează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu Stângă

