
ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

HOTĂRÂRE Nr.  22 

din 31.03.2014  

  

privind: aprobarea contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

720.000 lei; 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

   

 Nr. de înregistrare –  3158   

 Data depunerii proiectului de hotărâre : 26.03.2014    

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 31.03.2014 conform dispoziţiei de convocare nr.  201/25.03.2014  

 Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 3159/26.03.2014;    

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3163/26.03.2014;    

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 3208/28.03.2014; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, adică pentru “Dezvoltarea sistemului de management 

al apei in comuna Tulucesti, judetul Galati”  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

Având în vedere prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții,  

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 şi 4 lit. b, art. 63 al. 1 lit. c şi al. 4 lit. c, 

art. 115 al. 1 lit. b, al. 3, al. 5, al. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 În baza prevederilor art. 45 al. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă contractarea/garantarea unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 720.000 lei, cu o maturitate de 1 an.  

Art. 2. Contractarea/garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face 

pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, adică pentru proiectul care 

beneficiază de fonduri nerambursabile U.E - “Dezvoltarea sistemului de management al 

apei in comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul Straseni” 

Art. 3. Din bugetul local al comunei Tuluceşti se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice 

de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate 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 Tuluceşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 

modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a comunei Tuluceşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 

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. Se aprobă o garanţie reală fără deposedare asupra veniturilor proprii, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru garantarea creditului, dobânzilor şi a 

comisioanelor aferente sau la nivelul creanţelor către bancă, în baza acordului de 

garantare înregistrat la AEGRM, precum şi o garanţie reală mobiliară fără deposedare 

asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR, pentru garantarea creditului de 

investiţii ce va fi contractat la BCR. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Tuluceşti;  

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Tuluceşti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tuluceşti şi Prefectului 

Judeţului Galaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet 

www.primariatulucesti.ro.  

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează secretar, 

     Bernea Ion                                        Sandu Dan 



 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.   3159/26.03.2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

720.000 lei 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

            Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, adică pentru “Dezvoltarea sistemului de management 

al apei in comuna Tulucesti, judetul Galati”  proiect realizat prin Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 2 – Mediu şi 

pregătirea pentru Situaţii de Urgenţă, măsura 2.2 – managementul resurselor de apă şi al 

deşeurilor, conform Contractului de finanţare nr. 1/2/152 – 28229/02.05.2012 MISETC 

CODE 1125, convenit între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Gestionare Comună pentru Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar, 

propun consiliului local Tuluceşti contractarea unui împrumut de 720.000 lei de la Banca 

Comercială Română. Vom trebui să aprobăm o garanţie reală fără deposedare asupra 

veniturilor proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru garantarea creditului, 

dobânzilor şi a comisioanelor aferente sau la nivelul creanţelor către bancă, în baza 

acordului de garantare înregistrat la AEGRM, precum şi o garanţie reală mobiliară fără 

deposedare asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR, pentru garantarea 

creditului de investiţii ce va fi contractat la BCR. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  

Nr. 3163/26.03.2014;    

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

720.000 lei 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001, se încadrează legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul 

actual. 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, adică pentru “Dezvoltarea sistemului de management 

al apei in comuna Tulucesti, judetul Galati”  proiect realizat prin Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 2 – Mediu şi 

pregătirea pentru Situaţii de Urgenţă, măsura 2.2 – managementul resurselor de apă şi al 

deşeurilor, conform Contractului de finanţare nr. 1/2/152 – 28229/02.05.2012 MISETC 

CODE 1125, convenit între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Gestionare Comună pentru Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar, 

comuna Tuluceşti trebuie să obţină contractarea unui împrumut de 720.000 lei de la 

Banca Comercială Română. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

Având în vedere prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții,  



Posibilitatea legală de a aproba un astfel de împrumut de către Consiliul Local 

Galaţi  este reglementată de prevederile art. 36 al. 2 şi 4 lit. b, art. 63 al. 1 lit. c şi al. 4 lit. 

c, art. 115 al. 1 lit. b, al. 3, al. 5, al. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 
CONSILIER 

Caşu Virginica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea 

contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 



 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea 

contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 



 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea 

contractării/garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 720.000 lei; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 



 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 

 

 


