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Din 12 noiembrie 2O18

Privtnd aprobarea contractirii unui imprumut in valoare de 524.OOO lei, in
conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 8 din 23 august 2018
pentnr reglementarea unor misuri flscal-bugetare.
La iniliativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Si alin. (a) fit. b), art. 45 alin. (21, art. 63
afin. (1) lit. c) 9i alin. (4) lit. c), precum 9i ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) qi
(6) din Legea administrafiei publice locale nr. 2L5/2OOI, republicatd,, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, avAnd in vedere prevederile Ordonanfei de
urgenfS. a Guvernului nr. 6412007 privind datoria publicd., aprobatE cu modificdri
qi completdri prin Legea nr. IO912008, cu modifrcdrile qi completS.rile ulterioare, ale
cap. IV din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanfei Guvernului nr. 8l2OlS
pentru reglementarea unor m5.suri fiscal-bugetare, precum qi cu cele ale HotdrArii
Guvernului nr. 9l2OO7 privind constituirea, componenfa gi funcfiona-rea Comisiei

de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
finand seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnicd. legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatS., cu
modifrcdrile qi completdrile ulterioare, luAnd in considerErre prevederile art. 9 pct. 8
din Carta europeand. a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificatS. prin Legea nr. I9911997, finand seama de prevederile art. 1.166 gi
urmitoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicatd, cu modificS.rile
ulterioare, referitoare la contracte sau convenfii, lu6nd act de:
a) Referatul de aprobare prezentat de c5.tre primarul oragului $tei, in calitatea sa
de inifiator, inregistrat cu nr.5019 /09.11.2018;
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate at
primarului, inregistrat cu nr.5018 /O9.LL.2OI8, precum qi de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local, al oragului $tei;

Consiliul Local al oraqului gtei
HOTARA$TE
ART. 1Se aprobd" contractarea de la Ministerul Finanfelor Publice a unui
imprumut din venituri din privatizare in valoare de 524.OOO lei, cu o maturitate de
maximum 5 ani.
ART. 2- Contractarea imprumutului prevdzut la art. 1 se face pentru:

Denrrn lrea 1rroiectrrlrrl

Valoarea

imprumutului

in

Durata
lei rmprumutului

(fdr5. zecimale)

Amenajare zon6. de agrement [a.c 200.000
Stei

Realizarea

de piste

pentm 324.000
pietonale
gi piafete
biciclete, spafii
in Orasul Stei

5 ani
5 ani

pentru care va fi intocmitd. cererea pentru autorizarea contractdrii imprumutului.

ART. 3- Din bugetul local al oragului $tei se asigurd. integral plata serviciului
anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevdzut la art. 1.
ART. 4- (1) Pe intreaga duratd. a serviciului datoriei publice locale,
ordonatorul principal de credite are obligafia sd, publice pe pagina de internet a
ora$ului $tei urmdtoarele date:
a) hotdrArea comisiei de autoizare a imprumuturilor locale, precum qi orice
modificdri gi/sau completdri ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract;
c) gradul de indatoraxe a oragului $tei;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grafie qi
a perioadei de rambursare a imprumutului;
e) dob6nzile, comisioanele qi. orice alte costuri aferente fiecdrei finanfdri
rambursabile;
fl plefife efectuate din fiecare finanfare rambursabild.
(21 Datele prevdzute la alin. (1) se actualizeazA in prima decadS, a fiecdrui
trimestru pentrrr trimestrul expirat, sub sancfiunile prev6zute de lege.
ART. 5 - Cu ducerea la indeplinire a prez,entei hotdr6ri se incredinfeazd.
primaml oraqului $tei gi Serviciul Economic din cadrul Primdriei oragului $tei.
ART. 6 - Preznnta hotdrSre se comunicd" prin intermediul secretarului
ora;ului $tei, in termenul prevdzut de lege cu:
- Institutia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului $tei,
- Serviciul Economic;
- Se va aduce la cunogtinfd. publicd prin afiqaj la sediul
Primdriei oraqului $tei precum $i pe pagina de internet
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Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.
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Hotit{rea a fost a fost adoptati cu unanimitate de voturl(lO
dln totalul de 15 consllleri)
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