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HOTARAREA NR. 6/03.02.2014 

 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
03.02.2014,  
Avand in vedere:  

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Anghel Rababoc; 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
Luand in considerare legea nr. 313/2004 a datoriei publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, modificata si completata, precum si HG 9/2007 privind constituirea, componenta si 
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale; 

 Tinand seama de prevederile art. 41 alin. 4 din legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, coroborata cu prevederile art. 
3 alin. 4 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare; 

Vazand prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg in 15 octombrie 1985, ratificata prin legea nr. 199/1997; 

Cu respectarea art. 942 si urmatoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau 
conventii, 

Constatand necesitatea de a a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului 
integrat pe masura 322 „Retea de apa, canalizare, statie de epurare, modernizare drum si festival 
cu specific local – comuna Stefanestii de Jos”, apricarea pentru acesta fiind  aprobata prin HCL 
21/30.10.2008; 

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

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1 Se aproba contractarea unui imprumut intern de tip „bridge loan” in valoare de 
3.189.055,85 lei, cu o maturitate de 4 luni de la data semnarii contractului. 
 Art. 2 (1) Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru asigurarea finantarii 
proiectului integrat pe masura 322 „Retea de apa, canalizare, statie de epurare, modernizare drum 
si festival cu specific local – comuna Stefanestii de Jos” – acoperirea ultimei transe de plata. 

(2) Creditul este garantat cu o garantie reala mobiliara, fara deposedare, asupra veniturilor 
proprii ale comunei Stefanestii de Jos, asa cum sunt ele definite de legea 273/2006 – finantele 
publice locale, pe toata perioada creditarii, constand in impozite, taxe, contributii sau alte 
varsaminte la bugetul local cu caracter de continuitate si permanenta; 
 (3) Creditul este garantat si cu o garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului 
creditor al contului disponibil deschis la Banca Comerciala Carpatica, precum si asupra 
conturilor viitoare care vor fi deschise la banca.  

(4) Garantiile sunt constituite prin contract de garantie reala mobiliara, anexa la contractul 
de credit, ce va fi inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

(5) Se imputerniceste primarul comunei Stefanestii de Jos, dl. Rababoc Anghel, , 
domiciliat in comuna Stefanestii de Jos, str. Soarelui nr. 7 bl. C5 ap. 3 judet Ilfov, posesor CI 
seria IF nr. 258024, eliberat la data de 14.07.2010 de catre SPCLEP Voluntari, sa semneze 
contractul de credit si sa reprezinte comuna Stefanestii de Jos in relatia cu Banca Comerciala 
Carpatica pe toata durata creditarii. 
 Art. 3 (1) Din bugetul local al comunei Stefanestii de Jos se asigura integral plata: 
 a) serviciului anual al datoriei publice locale; 



 b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local; 
 c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat la art. 1 . 
 Art. 4 (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Stefanestii de Jos - Ilfov 
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 Stefanestii de Jos – Ilfov; 
 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 aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Stefanestii de Jos, dl. Anghel Rababoc. 

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Stefanestii de 
Jos, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Stefanestii de Jos, dl. Anghel Rababoc si 
Prefectului Judetului Ilfov si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariastefanesti.ro. 
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