ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR.82 DIN 09.12.2019
Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de
282.150,61 lei pentru achizitionarea in leasing financiar a 4 autoturisme

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta extraordinara azi, 09.12.2019;
Vazand:
- Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu;
- Raportul de specialitate al contabilului sef;
- Avizul comisiei nr. 1
In temeiul prevederilor art. 129 alin 4 lit b, art. 139 alin.3 lit.b din OG 57 / 2019
Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guverbului nr. 64/2007
privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele
ale capotolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr.
9/2007 privnd constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile 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,
Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
nr.28/10.05.2019 privind aprobarea participării Orasului Murfatlar la Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2019, în vederea
achiziţionării de autoturisme, prevăzută în anexă la prezenta.
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 282.150,61 lei, cu o maturitate de 3 ani.
Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru
realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 3. Din bugetul local al orasului Murfatlar se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii
publice 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
orasului Murfatlar 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 orasului Murfatlar;
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;
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. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul orasului Murfatlar.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general
al orasului, în termenul prevăzut de lege, primarului orasului şi Prefectului Judeţului
Constanta şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al
orasului Murfatlar, precum şi pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro.
Prezenta a fost adoptata cu 10 voturi pentru,.-.. abtineri, -… voturi
impotriva.
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