ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 54/2018
privind aprobarea semnarii contractului de credit pentru realizarea investitiei
publice de interes local privind proiectul: ,,Achizitia unui buldoexcavator pentru
intretinerea drumurilor si a spatiilor verzi", in comuna Rafaila, jud. Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei prin care arata
necesitatea asigurarii resurselor financiare pentru derularea proiectului ,,Achizitia unui
buldoexcavator pentru intretinerea drumurilor si a spatiilor verzi", rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
- adresa CEC Bank Sucursala Vaslui nr. 1847/08.10.2018 prin care ne solicita adoptarea
unei hotarari privind aprobarea semnarii contractului de credit si desemnarea persoanelor
imputernicite sa semneze contractul de credit si cele de garantii;
in conformitate cu:
- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile HG nr. 9/2007 privind constituirea,
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. 1166 si urmatoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte
sau conventii;
în temeiul art. 36, alin. (2) si alin. (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 administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba semnarea contractului de credit de investitii, in conditiile de rambursare si
garantare, a unui imprumut de la CEC BANK, prin Sucursala Vaslui, pe termen de maximum 27
luni, pana la incasarea grantului – credit de investitii pentru accesarea de fonduri europene, in
valoarea de 250.000 lei, reprezentand 61% din valoarea proiectului ,,Achizitia unui
buldoexcavator pentru intretinerea drumurilor si a spatiilor verzi", garantarea creditului
facandu-se cu veniturile bugetare ale institutiei.
Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Rafaila, judetul Vaslui, domnul Finariu
Constantin, cetatean roman, nascut la data de 03.11.1965, in localitatea Todiresti, jud. Vaslui,
domiciliat in satul si comuna Rafaila, jud. Vaslui, posesor al CI seria VS, nr. 720999, eliberata de
SPCLEP Negresti, la data de 29.09.2015, si doamna Handrea Catalina-Viorica, expert asistent in
cadrul compartimentului Buget, contabilitate, impozite si taxe, cetatean roman, nascuta la data de
09.12.1981, in loc. Negresti, jud. Vaslui, domiciliata in satul si comuna Dumesti, posesoare a CI
seria VS nr. 507656, eliberata de SPCLEP Negresti la data de 23.11.2011, pentru a semna in
numele si pe seama UAT comuna Rafaila, judetul Vaslui, contractul de credit in valoare de
250.000 lei, precum si cele de garantii, intre CEC Bank, prin sucursala Vaslui si UAT comuna
Rafaila, jud. Vaslui.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Rafaila, care reprezinta si angajeaza patrimonial institutia prin semnatura –dl. Finariu Constantin,
impreuna cu d-na Handrea Catalina-Viorica, expert – contabil in cadrul aparatului de specialitate
al primarului com. Rafaila.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului primarului comunei
Rafaila, Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, CEC Bank Sucursala Vaslui si va fi afisata pe
pagina de internet a institutiei.
Rafaila, 29 noiembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Agrigoroae Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2018.
Cu un numar de ___ voturi din numarul total de 11.

