
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile 

interne, în valoare de 3.860.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de 

interes local  ,,Modernizare  drumuri  de interes local în comuna Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău” 

 

 Consiliul local al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară; 

 

 Având în vedere : 

-referatul de aprobare al  Primarului  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.6139/21.11.2019; 

-referatul de specialitate inspectorului din cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite şi taxe locale, înregistrat sub nr.6145/21.11.2019; 

           - rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate  din cadru Consiliului 

local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

 - prevedrile H.C.L. nr.53/29.10.2019 privind aprobarea investiției ,,Modernizare  

drumuri  de interes local în comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău” și a valorii 

estimate; 

 - prevederile O.U.G.nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cap. IV din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 

nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale, cu midificările şi completările ulterioare; 

 - prevedrile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, aprobată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prinLegea nr.199/1997;  

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
           În temeiul  art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.b), art.139 alin.(1) şi alin.(3) 

lit.b), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  ; 
 
 

H  O T ĂR Ă Ş T E ; 

 

  Art.1. Se aprobă contractrea şi garantarea unei finanţări rambursabile 

interne, în valoare de 3.860.000 lei, cu o maturitate de 20 de ani, conform graficului 

anexă la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1, 

se face pentru realizarea investiţiei publice de interes local,,Modernizare  drumuri  

de interes local în comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău”,  

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

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

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

comunei Vintilă Vodă, următoarele date: 

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

modificări şi/sau completări ale acesteia; 

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

c) gradul de îndatorare al comunei Vintilă Vodă; 

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

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. Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Vintilă Vodă. 

  Art.6.Secretarul general al comunei  va  comunica  prezenta hotărâre 

primarului comunei Vintila Vodă, Instituţiei  Prefectului-Judeţul Buzău, instituţiilor 

şi persoanelor interesate, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege .        

 
        NR. 57 
 
 
          Vintilă Vodă, 29 NOIEMBRIE 2019  
 
 
         Preşedinte  de şedinţă,                                           Contrasemnează,  
                                                                                       Secretarul general, 
   
      Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU                                    LUNGU MIHAELA   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
     
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 

ordinară din  29 NOIEMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  
consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


