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HOTARAREA
nr.73 din 30 mai 2013

privind aprobarea contractarii unei finanJari rambursabile interne Tn valoare de
6.000.000 lei

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) sj (4) lit. b), art. 45 alin. (2). art. 63 alin. (1)
lit. c) $i alin. (4) lit. c), precum sJ ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) $i alin. (6) din
Legea administra|iei publice locale nr. 215/2001, republicata,

avand in vedere prevederile Ordonan|ei de urgen|a a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publica. cu modificarile $i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului
IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile sj completarile
ulterioare. precum sj cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea,
componenta $i func|ionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile
s_i completarile ulterioare;

|inand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare,

luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificataprin Legea nr. 199/1997,

|inand seama de prevederile art. 942 sj urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau convem1i,

luand act de:
a) Expunerea de motive prezentata de catre primarul municipiului Campina -

ing.Tiseanu Horia - Laurentiu, in calitatea sa de inipator, inregistrata sub
nr.59.527/29mai2013;

b) Raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr.59.528/29 mai 2012;

c) precum sj de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investuUilor

publice de interes local - ,,Reabilitare Situri Poluate Istoric - Batal de depozitare reziduri
petroliere Strada Lacul Pestelui" fmantat prin POS Mediu, Domeniu major de interventie lI a
POS Mediu, a caror documenta|ie tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea
Consiliului Local nr.l39/16 septembrie 2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare sit poluat istoric .,Batal de
depozitare reziduuri petroliere Lacul Pestelui" din municipiul Campina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA adoptaprezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba contractarea unei finan^ari rambursabile interne in valoare
de 6.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art.2. - Contractarea fmantarii rambursabile prevazuta la art.l se face pentru
realizarea investrJiilor publice de interes local, prevazute in anexa la prezenta.

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



b) oricaror impozite sj taxe aferente realizarii obiectivelor de investi^ii de
interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale fmantarii rambursabile men^ionate la art.l.
Art.4. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul

principal de credite are obliga^ia sa publice pe pagina de internet a municipiului
Campina urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum sJ orice
modificari $i/sau completari ale acesteia;

b) valoarea fman^arii rambursabile contractate;
c) gradul de indatorare a municipiului Campina;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gra^ie sj

a perioadei de rambursare a finanprii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele sJ orice alte costuri aferente fiecarei fman|ari

rambursabile;
f) pla^ile efectuate din fiecare fman|are rambursabila.
(2)Datele prevazute la alin.(l) se actualizeaza in prima decada a fiecarui

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanc|iunile prevazute de lege.
Art.5. - Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul

municipiului Campina.
Art.6. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.9/14 februarie

2012 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 6.000.000 lei.
Art.7. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului

municipiului, in termenul prevazut de lege, primarului municipiului sj Prefectului
Jude^ului Prahova sj se aduce la cuno^tin^a publica prin publicarea pe pagina de
internet www.primariacampina.ro.

PRESEDINTELE

Contrasemneaza,
SECRETARUL MUNICIPIULUI CAMPINA

jr.Moldoveanu Paul
/v/ ., *r
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ANEXA
la H.C.L. nr/73/30 mai 2013

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

ai,

LISTA PROPUSA
sec{iune dezvoltare (obiective de investi{ii) din credite inter

mii lei

Nr.crt. Denumire obiectiv Propus

Cap.74.07 PRQTECTIA MEDIULU1
A. Lucrari tn continuare
Reabilitare Situri Poluate Istoric - Batal de depozitare
reziduri petroliere Strada Lacul Pe$telui

Total capitol A

6.000,00

6.000,00

TOTAL CAPITOL 74.07 6.000,00

TOTAL GENERAL 6.000,00


