ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE -nr.41/12.05.2017
privind aprobarea contractării unui credit în valoare de maxim
3.000.000 lei
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin.
(2)lit .b), art. 46 alin.(1)si (2) ,art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 115
alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) , precum şi ale art. 120

din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Tinând 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,

Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil,
referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Smeeni în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.4486/06.05.2017 ;
b) raportul compartimentului Buget- Contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4487/06.05.2017;
c) raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Smeeni , nr. 4488/06.05.2017;
d) constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investiţiei publice de interes local:“Înfiinţarea sistemului de
distribuţie a gazelor naturale în comuna Smeeni,cu satele :Smeeni, Bălaia,,
Moisica , Albeşti, Udaţi-Mînzu ,Udaţi-Lucieni si Călţuna, judetul Buzau”;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Smeeni adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă contractarea unui credit în valoare de maxim
3.000.000 lei , cu o maturitate de 10 ani.
Art. 2. - Contractarea creditului prevăzuta la art. 1 se face pentru
realizarea investiţiei publice de interes local “Înfiinţarea sistemului de
distribuţie a gazelor naturale în comuna Smeeni,cu satele :Smeeni, Bălaia,,
Moisica , Albeşti, Udaţi-Mînzu ,Udaţi-Lucieni si Călţuna,

judetul Buzau”;

Art. 3. - Din bugetul local al comunei Smeeni se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale.

b) oricaror taxe si impozite aferente realizarii obiectivelor de investitii de
interes local.
c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat la art.1.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Smeeni.
Art.5.- Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Smeeni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Smeeni şi
prefectului judeţului Buzau şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
în Monitorul Oficial , mass-media locala precum şi pe pagina de internet a
Primariei comunei Smeeni.

Contrasemneaza
Presedinte de sedinta
Consilier local

Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Alion Adrian

Nr. 41 , Smeeni - Buzău, 12.05.2017 ;
Hotărârea a fost adoptata cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” ,
0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenti 13 .

