
ROMÂNIA VIZAT PENTRU LEGALITATE

JUDEŢUL CONSTANTA S E C R E T A R

COMUNA ADAMCLISI SIBEL SERIF

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 600.000 lei, in
conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri

financiare precum si modificarea unor acte normative

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, legal
constituita in data de 13 februarie 2013, ora 14:00:

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de
maxim 600.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 /
2013 privind reglementarea unor masuri reducerea unor arierate din economie, alte masuri
financiare precum si modificarea unor acte normative, proiect initiat de catre domnul Burcea
Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi;

Avand in vedere:

- prevederile art. 36 alin. (2) si (4), lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) si alin. (4) , lit. c),
precum si ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64 / 2007 privind datoria publica
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109 / 2008, cu modificarile ulterioare, ale
capitolului IV din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 /
2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie,
alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, precum si cu cele ale



Hotararii Guvernului nr. 9 / 2007 privind constiuirea, 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;

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

Tinand seama de prevederile art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul
civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte si conventii;

Luand act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Adamclisi, in calitatea sa de
initiator, inregsitrat cu nr. 649 / 07.02.2013;

b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,
inregistrata sub nr. 631 / 07.02.2013 ;

- avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, doamna Sibel Serif;
- Expunerea de motive intocmita de domnul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei

Adamclisi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico –

financiare, amenajarea teritorului si urbanism, protectia mediului si turism,
administrarea domeniului public si privat al comunei , gospodarie comunala:

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor
inregistrate in contabilitate, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in conformitate cu
prevederile art. 2, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 ;

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI ADOPTA PREZENTA HOTARARE :

Art. 1. Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut din
varsaminte din privatizare in valoare de maxim 600.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.



Art. 2. Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor
inregistrate in contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, conform ,, Situatiei
arieratelor inregistrate in contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari’’,
pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului.

Art. 3. Din bugetul local al comunei Adamclisi se asigura integral plata serviciului anual al
datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1.

Art. 5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Comunei Adamclisi urmatoarele date:

a) Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si /
sau completari ale acesteia;

b) Valoarea finantarii rambursabile contractate / garantate in valuta de contract;
c) Gradul de indatorare a comunei Adamclisi;
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei

de rambursare a finantarii rambursabile;
e) Dobanzile , comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) . Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Adamclisi – domnul Burcea Anton Tudorel.
Art. 6. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru
control si verificarea legalitatii si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei
comunei Adamclisi precum si pe pagina de internet www.adamclisi.judetul-constanta.ro
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, ……… voturi
impotriva, ………. abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA , Contrasemnează pentru legalitate

Consilier local, SECRETARUL COMUNEI,

OANCEA VASILE SERIF SIBEL
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AVIZ  DE  LEGALITATE 
 
 

 
 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT  IN VALOARE DE MAXIM 600.000 LEI , IN 
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 3 / 
2013  PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MASURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE 
DIN ECONOMIE, ALTE MASURI FINANCIARE PRECUM SI MODIFICAREA UNOR ACTE 
NORMATIVE. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile  art. 36, alin. (2) si (4), lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) si alin. 
(4), lit. c) coroborat cu prevederile   art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
La proiectul  de hotarare  privind aprobarea  contractarii unui imprumut in valoare de 

maxim 600.000 lei, in conformitate cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri  pentru reducerea unor arierate din 

economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte normative 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul 
Constanta propune prin acest proiect aprobarea  contractarii unui imprumut in valoare 
de maxim 600.000 lei, in conformitate cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri  pentru reducerea unor 
arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte 
normative; 
 Avand in vedere: 
-  prevederile art. 36 alin. (2) si (4), lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) si alin. 
(4) , lit. c), precum si ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5) si  alin. (6)  din Legea 
nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- prevederile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64 / 2007 privind datoria publica 
aprobata cu modificari si completari  prin Legea nr. 109 / 2008, cu modificarile 
ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice  locale, cu 
modificarile  si completarile  ulterioare, coroborate  cu cele  ale Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr. 3 / 2013  privind  reglementarea  unor  masuri  pentru reducerea  unor  
arierate  din  economie, alte  masuri  financiare, precum  si  modificarea  unor acte 
normative, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9 / 2007 privind constiuirea, 
componenta  si functionarea  Comisiei  de  autorizare  a  imprumuturilor  locale,  cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare; 
-  prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24 / 2000 privind  normele de tehnica 
legislativa pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicata,  cu modificarile  si  
completarile  ulterioare; 
- prevederile art. 9 , pct. 8  din  Carta europeana  a  autonomiei locale,  adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
-  prevederile art. 1.166  si urmatoarele  din Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare,   referitoare  la contracte si conventii; 
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-  Raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrata sub nr. 631 / 07.02.2013 ; 

Constatand necesitatea de a  asigura resursele financiare  pentru achitarea 
arieratelor  in valoare de 530.968 lei  inregistrate  in contabilitate, fata de furnizorii de 
bunuri, servicii si lucrari, in conformitate  cu prevederile art. 2, alin. (4) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului   nr. 3 / 2013. 

 Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA CONTRACTARII UNUI 
IMPRUMUT IN VALOARE DE MAXIM 600.000 LEI , IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE  
ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 3 / 2013 PRIVIND REGLEMENTAREA  
UNOR MASURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE, ALTE MASURI 
FINANCIARE PRECUM SI MODIFICAREA  UNOR  ACTE NORMATIVE. 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) , lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), 
lit. c) si alin. (4), lit. c)  coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv  
APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT IN VALOARE DE MAXIM 600.000 LEI , IN 
CONFORMITATE CU PREVEDERILE  ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 3 / 
2013 PRIVIND REGLEMENTAREA  UNOR MASURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE 
DIN ECONOMIE, ALTE MASURI FINANCIARE PRECUM SI MODIFICAREA  UNOR  ACTE 
NORMATIVE. 
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