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Nr. 58 / 02.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.464.154 lei, în conformitate cu 

prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal - 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară din 
data de 08.09.2021 
    Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

a) art. 1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2), precum şi art. 1.166 şi 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) şi alin. (4) lit. b) şi art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 61 - 66 şi art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

h) art. 1 din Ordonanţa de urgenţă 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, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

    Luând act de:  
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat cu nr. 10007/02.09.2021; 
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 10008/ 02.09.2021; 
c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operaţiune; 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
    În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURA  adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în 
valoare de 1.464.154 lei, cu o maturitate de maximum  3 ani. 



 
Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ,,Infiintare si dotare Gradinita cu 2 
grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit ,sat Crihan,comuna Magura, judetul 
Bacau” pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. 
 
Art. 3. - Din bugetul local al Comunei Măgura se asigură integral plata serviciului anual al datoriei 
publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. 
 
Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 
obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Măgura următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/ sau completări 
ale acesteia; 
b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a Comunei Măgura; 
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 fiecărei finanţări rambursabile; 
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. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Măgura. 
 
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Măgura, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Măgura şi prefectului judeţului Bacău şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
 
 
 
Nr.   
Din  .                2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021 cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        

consilieri prezenţi.  

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL general al C O M U N E I  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 10007 din 02.09.2021 

 
 

                                                       REFERAT DE APROBARE   
    Proiectul de hotarare  privind contractarea de imprumut din venituri din privatizare inregistrate 

in contul curent general al Trezoreriei statului, 
pentru obiectivul de investitii: 

,,Infiintare si dotare Gradinita cu 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit ,sat 
Crihan,comuna Magura,judetul Bacau” 

  
 
 
Stimati consilieri , 
Avand in vedere,contractul de finantare de la AFIR  C 0720EN00011710400049/23.03.2018 in suma de  
3.791.219,36 lei din care : - cheltuieli eligibile (AFIR) –                     2.327.065,16 lei  
                                           -cheltuieli neeligibile (buget local) -  1.464.154,20 lei 
Durata de executie este de maxim 48 luni,respectiv 23.03.2022 cu posibilitate de prelungire,intrucat 
stadiul lucrarilor este ramas  in urma ,nu sunt  nici sume alocate pentru acest obiectiv in bugetul local in 
anul 2021 din lipsa de fonduri proprii si nici in anul 2022 nu putem preconiza ce sume vom primi de la 
Ministerul de Finante si de la Consiliul Judetian  plus venituri proprii ,suntem nevoiti de a contracta un 
imprumut pentru finalizarea lucrarilor si darea in folosinta a obiectivlui mai sus mentionat. 
       Suma imprumutata  1.464.154 lei  
       Durata imprumutului   3 ani 
       Dobanda ROBOR la 3 luni comunicata de BNR in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii 
imprumutului la care se adauga o marja in functie de scadenta imprumutului – 1% pentru 3 ani, conform 
ORDINULUI 1040/18.08.2021 – pentru aprobarea normelor metodologice privind mecanismul de 
acordare si derulare a imprumuturilor acordate UAT-urilor conform OUG 83/2021. 
     Fata de cele prezentate, supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  Magura , Proiectul 
de hotarare  in forma  prezentata.    
                                                                            

Primar, 
Costras Iordache 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                                           
Biroul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr. 10008 din 02.09.2021 
 
 

Raport de specialitate 
Referinta :   Proiectul de hotarare  privind contractarea de imprumut din venituri din privatizare 

inregistrate in contul curent general al Trezoreriei statului, 
pentru obiectivul de investitii : 

,, Infiintare si dotare Gradinita cu 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit ,sat 
Crihan,comuna Magura,judetul Bacau,, 

 
               Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache  privind contractarea de 
imprumut din venituri din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei statului, pentru 
obiectivul de investitii : 
,,Infiintare si dotare Gradinita cu 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit ,sat 
Crihan,comuna Magura,judetul Bacau,, 
Avand in vedere,contractul de finantare de la AFIR  C 0720EN00011710400049/23.03.2018 in suma de  
3.791.219,36 lei din care : - cheltuieli eligibile (AFIR) –                     2.327.065,16 lei  
                                           -cheltuieli neeligibile(buget local) -  1.464.154 lei 
Durata de executie este de maxim 48 luni,respectiv 23.03.2022 cu posibilitate de prelungire,intrucat 
stadiul lucrarilor este ramas  in urma ,nu sunt  nici sume alocate pentru acest obiectiv in bugetul local in 
anul 2021 din lipsa de fonduri proprii si nici in anul 2022 nu putem preconiza ce sume vom primi de la 
Ministerul de Finante si de la Consiliul Judetian  plus venituri proprii, suntem nevoiti de a contracta un 
imprumut pentru finalizarea lucrarilor si darea in folosinta a obiectivlui mai sus mentionat. 
       Suma imprumutata:  1.464.154,20 lei  
       Durata imprumutului   3 ani 
       Dobanda ROBOR la 3 luni comunicata de BNR in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii 
imprumutului la care se adauga o marja in functie de scadenta imprumutului – 1% pentru 3 ani,conform 
ORDINULUI nr. 1040/ 18.08.2021 –pentru aprobarea normelor metodologice privind mecanismul de 
acordare si derulare a imprumuturilor acordate uat-urilor conform OUG 83/2021. 

 
Consilier superior 

POPA MARICICA 
                                                       
                                                 
 


