ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 81/2015
privindăaprobareaăcontract riiăunuiăîmprumutăinăvaloareădeămaximumă110.000 lei,
inăconformitateăcuăprevederileăăOrdonan eiădeăurgentaăaăGuvernuluiănr.ă
2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte masuri
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit.
c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
având în vedere prevederileOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă64/2007ăprivindădatoriaă
public ,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprin Legeaănr.ă109/2008,ăcuămodific rileăulterioare,ăaleă
cap. IV din Legeaă nr.ă 273/2006ă privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă complet rile
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă2/2015ăpentruămodificareaă
şiă completareaă unoră acteă normative,ă precumă şiă alteă m suri,ă precumă şiă cuă celeă ale Hot râriiă
Guvernuluiă nr.ă 9/2007ă privindă constituirea,ă componen aă şiă func ionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilorălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
inândă seamaă deă prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnic ălegislativ ăpentruăelaborareaăactelorănormative,ărepublicat ,ă cuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,
luândă înă considerareă prevederileă art.ă 9ă pct.ă 8ă dină Cartaă european ă aă autonomieiă locale,ă
adoptat ălaăStrasbourgălaă15ăoctombrieă1985,ăratificat ăprinLegeaănr.ă199/1997,
inândă seamaă deă prevederileart. 1166ă şiă urm toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare,ăreferitoareălaăcontracteăsauăconven ii,
luând act de:
a)Referatulă deă aprobareă prezentată deă c treă primarulă Comunei Ozun, în calitatea sa de
ini iator,ăînregistratăcu nr. 7908/23.09.2015;
b)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 8032/28.09. 2015;
precumăşiădeăraportulăcomisieiădeăspecialitateăaăConsiliuluiăLocalănr.8054/29.09.2015,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OZUN ADOPTĂ PREZENTA
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut din
venituri din privatizare in valoare de maximum 110.000 lei, cu o maturitate de maximum 1 an.
Art. 2. Contractarea imprumutuluiă prev zută laă art.ă 1ă seă faceă pentruă asigurareaă finantariiă
cheltuielilor neeligibile asociate proiectului Achizitionare autogreder pentru comuna Ozun, contract
de finantare nr. C413322011271563654 din 17.07.2015., pentru care va fi întocmita cererea pentru
autorizareaăcontract riiăimprumutului.

Art. 3. Din bugetul local al Comunei Ozun se asigura integral plata serviciului anual al
datorieiăpubliceălocaleăaferentăimprumutuluiăprev zutălaăart.ă1.
Art. 4. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Ozun urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a comunei Ozun;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei
de rambursare a imprumutului;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei Ozun
prin aparatul lui de specialitate.
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ozun, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Covasna si se aduce la
cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet www.ozun.ro
Ozun, la 29 septembrie 2015.
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