
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                              NR.62 din 30.08.2021 

COMUNA  CORNEȘTI 

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 4402744 

       P R I M A R 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unui imprumut în valoare de 150000 lei,  

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

 nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

 împrumuturi din Trezoreria Statului 

 

         PRIMARUL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

   Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

   a) art. 1 alin. (5), art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicată; 

   b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

   c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte; 

   d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. d) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

   e) art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

   f) art. 61-66 si art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

   g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 si 10 din Ordonanța Guvernului nr. 

119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

   h) art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-

bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria Statului; 

   i) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare, 

      j) Ordinul nr. 1.040/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de 

acordare si derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se 

acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele 

instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 

83/2021, 

  

   ținând seamă de prevederile art. 43 alin. (4)  și art.80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

   luând act de: 

   a) referatul de aprobare prezentat de către primarul ..........................2),în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. .........../....................... 2021; 

- Hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 57/14.11.2019  privind aprobarea studiului de  

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ” ÎNFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA  
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CORNEȘTI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, înființarea sistemului de  distribuție gaze naturale în 

localitatea Bujoreanca, comuna Cornești, județul Dâmbovița și concesionarea serviciului public,  

 

   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. .........../................................. 2021; 

   c) viza de control financiar preventiv propriu acordata asupra acestui proiect de operatiune; 

   d) avizele consultative ale  comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local Cornești, 

    În temeiul prevederilor art.5 lit.cc, art.136 alin.1- alin.3, art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. b), 

coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

 

PROPUN: 

  

      Art. 1. - Contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare 

în valoare de 1500000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani. 

     Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru proiectul ” ÎNFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 

CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” pentru care va fi întocmita cererea pentru autorizarea 

contractării împrumutului.  

     Art. 3. - Din bugetul local al comunei Cornești, se asigură integral plata serviciului anual al 

datoriei publice locale aferent împrumutului prevazut la art. 1. 

     Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a comunei Cornești, următoarele date: 

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

completări ale acesteia; 

   b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract; 

   c) gradul de îndatorare a comunei Cornești  ; 

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

   f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

      Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Cornești. 

      Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Cornești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornești si prefectului județului 

Dâmbovița si se aduce la cunostință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet wwwcomunacornesti.ro. 

 

 

                  INIȚIATOR,                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                  PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

             Radu  STANCU                                                          Gheorghița STAN  
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R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA                                                                    Nr. 10700/30.08.2021 

COMUNA  CORNESTI 

       P R I M A R 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotarare privind aprobarea contractării unui imprumut în valoare de 150000 lei,  

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

 nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

 împrumuturi din Trezoreria Statului 

 

 

               Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 57/14.11.2019  privind aprobarea studiului de  

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ” ÎNFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 

CORNEȘTI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, înființarea sistemului de  distribuție gaze naturale în 

localitatea Bujoreanca, comuna Cornești, județul Dâmbovița și concesionarea serviciului public  

în vederea ducerii la îndeplinire a acesteia vă fac cunoscut că nu sunt fonduri necesare realizării 

investiției astfel că se impune contractarea unui finanțări rambursabile interne în valoare de 

1500000 lei cu o maturitate de 5 ani valoarea totală a investiției fiind de 2455739 lei  diferența 

urmând să fie completată de la bugetul local, realizarea investiției urmând să se realizeze pe o 

perioadă mai mare de un an.  

                 In concluzie, propun  dezbaterea și adoptarea proiectul de hotarare în forma inițiată 

care îndeplinește condițiile de necesitate și  oportunitate 

. 

 

 

 

                                                                                            PRIMAR, 

                                                                                                   Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 


