ROMÂNIA
JUDEłUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
- Consiliul
local –

H O T Ă R Â R E A

Nr. 5

privind aprobarea susŃinerii contractării unei finanŃări rambursabile
interne în valoare de 600.000 lei de către ADI Podul Doamnei

Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006, privind
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea,
componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ńinând seama de prevederile art. 41 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;
Ńinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil,
referitoare la contracte;
Ńinând cont de Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local
Vutcani şi AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunaitară Podul Doamnei, acord
aprobat prin HCL nr. 15 din 23 aprilie 2012, modificat prin HCL nr. 16 din
14 septembrie 2012;
luând act de:
- expunerea de motive a primarului comunei Vutcani, în calitatea sa
de iniŃiator;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Vutcani;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investiŃiilor publice de interes local a cărui oportunitate a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Vutcani nr. 16 din 23 aprilie 2012,
privind aprobarea executării investiŃiei „AchiziŃionarea de echipamente
pentru deszăpezire şi întreŃinere drumuri pe timp de iarnă”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „b” şi alin. 4 lit. „b”, ale art.
45 alin. 2 lit. „b”, şi ale art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, întrunit în şedinŃă ordinară:

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Se aprobă susŃinerea financiară în cotă parte pentru
contractarea unei finanŃări rambursabile interne în valoare de 600.000 lei cu
o maturitate de 1 an de către ADI Podul Doamnei.
Art. 2. - Se aprobă susŃinerea financiară în cotă parte pentru
achiziŃionarea unei garanŃii financiare pentru suma de 436.171 lei,
reprezentând 110% din valoarea avansului solicitat de către ADI Podul
Doamnei;
Art. 3. – SusŃinerea contractării finanŃării rambursabile prevăzute la
art. 1şi garanŃia financiară prevăzută la art. 2 se face pentru realizarea
investiŃiei publice de interes local prevăzută în contractul de finanŃare a
investiŃiei „AchiziŃionarea de echipamente pentru deszăpezire şi întreŃinere
drumuri pe timp de iarnă” semnat între ADI Podul Doamnei şi APDRP
România;.
Art. 4. – De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde
primarul comunei Vutcani.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vutcani şi
InstituŃioei Prefectului judeŃului Vaslui şi se aduce la cunoştinŃă publică prin
afişare şi pe pagina de internet a Primăriei comunei Vutcani.

Dată astăzi, 26 februarie 2013, la Vutcani
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Vasilică Blănaru
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinŃă
1 ex. la primar
1 ex. la contabilitate
1 ex. I. Prefect jud. Vaslui
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

