
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

COMLTNA BREAZA

-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE
privind aprobarea contractdrii unui imprumut in valoare de 400.000 lei, in conformitate

cu prevederile ordonanlei Guvernului nr. 812018 pentru reglementarea unor m6suri fiscal -bugetare.-

intemeiul prevederilorart.36alin.(2) literab);i alin.(4)lit.b), art.45alin.aliniatul (l)gi (2) litera b), art. 63 alin' (1) lit. c) Ei alin. 1+;'rlt. .1, p...r, 9i ale art. l l5 alin. (1) lit. b), alin. (3),(5) Ei (6) din Legea administrafiei publice iocale"nr. 2lsl2,00l, republicatr, cu modificirile gicompletdrile ulterioare,
av6nd in vedere prevederile Ordonanfei de urgenla a Guvemulu i nr. 6412007 privind datoriapublici, aprobatd cu modificdri gi completari prin LegJa nr. 10912008, cu modificlrile ulterioare, alecapitolulLri IV din Legea nr. 27312006 piiuind -finan1ele 

publice locale, cu modific6rile gicompletirile ulterioare, coroborate cu cele ale ordonanfei Guvernului nr. g/201g pentru
reglementarea Llnor mdsuri fiscal - bugetare, precurn Ei cu cele ale Hotdrarii Guvernului nr.9l20O7privind constituirea, componen{a Ei func{ionaiea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cumodificdrile Ei completirile ulterioare;

tinAnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr. 2412000 privind normele de

::Ii:1]:*tslativd 
pentru elaborarea actelor normative, republLat6, cu modificirile qi completdrile

ullenoare.
lLrdnd in considerare prevederile ar1.9 pct.8 din Carta europeand a autonomiei locale,

adoptata la Srrasbourg la I5 ocrombrie rgg5. ratificatd prin Legea nr. rgifigg7,
tinAnd seama de prevederile art. 1166 9i urmdioareleii, L"g"u nr.zgltzOOg privind Codulcivil, republicat6, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii,
lu6nd act de:
a) Expunerea de motive prezentat de c6tre primarul comunei Breaza,judetul Suceava, in

calitatea sa de iniliator, inregistrat cu nr. 3021 din 20 septembrie 20lg;b) Raportul compartimentului de resort financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Breaza,judetul Suceava, inregistrat cu nr.30Z2Oin Zrj.Oq.Zotg;

c) Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social,
buget, finante din cadrul consiliului Local al comunei B'reai.a,judetul Suceava:

CoNSILIUL LocAL AL COMUNEI B R E A z A, JUDETUL sucEAvA, adoptd
prezenta hofirdre :

Art. 1. Se aprob:i contractarea de la Ministeml Finanlelor Publice a unui imprumut din
venituri din privatizare in valoare de maximunr 400.000 lei, cu o maturitate de maximum 3 ani ;

Art, 2. Contractarea imprumutului prevdzut la art. I se face pentru asigurarea finan{arii
cheltuielilor necesare finalizirii proiectului din fonduri de la Uniunia furopeind din perioada
Programului 2014 2020 ,,Achizi{ie buldoexcavator in vederea intrefinerii domeniuluipublic din comuna Breazarjudeful Suceava" finantatprin MdsuraM6/68 al programului
National de Dezvoltare Rurald, proiect aprobat prin Hotirdi.u nr. 9 din 27.02.201g a Consiliului
local al comunei Breaza,judetul Suceava, pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea
contractdri i imprum utu I ui.
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Art. 3. Din bugetul local al comunei Breaz4 judetul Suceava, se asigurd integral plata
serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevEzut la art. 1.;

Art. 4. (1). Pe intreaga dwat[ a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligalia s[ publice pe pagina de internet a comunei Breaz4 judetul Suceava
urmf,toarele date:

a) hot5.r6.rea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum gi orice modificdri
qi/sau completdri ale acesteia;

b) valoarea imprumutului contractat/ tn vaiuta de contract;
c) gradul de indatorare a comuneiBreazaojudetul Suceava;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gralie gi a perioadei

de rarnbursare a imprumutului ;

e) dobdnzile, comjsioanele gi orice altq costuri aferente fiec[rei finanlari rambursabile;

D plalile efectuate din fiecare finanlare rambursabild ;

(2). Datele prevS.zute la alin. (1) se actualizeazd in prima decadd a fieclrui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancliunile prevdzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinke a prezentei hotf,rAri se insdrctneazd primarul comunei
Breaza,judetul Suceava.

Art. 6. Prezenta hotlrire se comunic[, prin intermediul secretarului comunei Breaz4
judetul Suceava, in termenul prevEzut de lege, primarului comunei BreazE judetul Suceava gi
Prefectului Judelului Suceava qi se aduce la cunoqtinll publicd prin afigarea la sediul prim[riei,
precum qi pe pagina de internet www.comunabreaza.eu

Presedinte de*din}d,tu
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