
ROMÂNIA 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEȚUL  IAȘI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56/21.12.2021 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit în valoare de 

673 000 lei 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Având în vedere temeiurile juridice: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

- Legea 287/2009 privind Codul civil; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;    

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Ținând cont de H.C.L. nr. 25 din 22.05.2009 privind implementarea proiectului integrat 

"Modernizare drumuri comunale în Hărmăneștii Noi; Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în 

sat Hărmăneștii Noi; Înființare rețea de alimentare cu apă în satul Hărmăneștii Noi; Construire centru 

îngrijire copii în satul Hărmăneștii Vechi; Reabilitare și dotare cămin cultural în satul Hărmăneștii 

Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași". 

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 6349/21.12.2021 întocmit de către primarul 

comunei Hărmănești; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

PROPUNE ADOPTAREA PREZENTEI HOTĂRÂRI: 

 

Art. 1.  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne- linie de credit   în valoare de 

673 000, cu o perioadă de maturitate de 5 ani. 



Art. 2. Contractarea  liniei de credit  prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivului de 

investiții Construire Centru îngrijire copii în satul Hărmăneștii Vechi, Achiziție dotări pentru obiectivul: 

Centru îngrijire copii în satul Hărmăneștii Vechi, Achiziție dotări pentru obiectivul: Reabilitare și dotare 

cămin cultural în  Hărmăneștii Vechi. 

Art. 3. Garanțiile aferente creditului vor fi ipoteca imobiliară asupra veniturilor proprii prezente 

și viitoare ale comunei Hărmănești și ipoteca imobiliară asupra conturilor curente deschise sau ce vor fi 

deschise la unitatea ce va acorda creditul; 

Art. 4. Din bugetul local al comunei Hărmănești se asigură integral plata: 

    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţie de interes local; 

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a comunei Hărmănești următoarele date: 

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

    b) valoarea liniei de credit contractate în valuta de contract; 

    c) gradul de îndatorare a comunei Hărmănești 

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 

    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente liniei de credit 

    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. 6. Se împuternicesc dl. Secrieru Ioan, în calitate de primar al comunei Hărmăneșt și dna. 

Oniceanu Nicoleta, în calitate de contabil, pentru semnarea contractului de credit, a contractului de 

garanții și orice alte acte juridice accesorii;   

Art.7. Primarul comunei Hărmănești, județul Iași împreună cu aparatul de specialitate din 

subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.8. Secretarul general al comunei Hărmăneşti va comunica în termen legal copii ale prezentei 

hotărâri Primarului comunei Hărmăneşti, Compartimentului contabilitate precum și Instituţiei 

Prefectului Judeţul Iaşi pentru controlul legalităţii asupra actelor administrative. 

  

 Iniţiator, 

                                                                  Primar, 

Ioan  Secrieru  


