
ROMANIA          
JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

    - PROIECT - 
                                  HOTĂRÂREA  Nr. ___ . 
privind aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, în valoare de 171.660,58 
lei, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si 

dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea”. 
  

 Consiliul local al comunei Costeşti,judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară, 
publică, în data de 31.08.2021, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local Colniceanu George - Eduard, 
ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o 
perioadă de 3 luni, în şedinţa ordinară din 30 iunie 2021 ; 
 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 3207 din 25.08.2021 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar cu privire la aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, în valoare 
de 171.660,58 lei, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de 
dezinfectie si dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea”. 
          - raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil din cadrul primăriei, 
înregistrat la nr. 3208 din 25.08.2021; 
          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___ nr. ____ 
şi nr. ___ din 31 august 2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în 
forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
  

Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul ___ 
din data de __________;    

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru efectuarea plaţilor 
aferente proiectului de investiţii ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si dezinsectie, 
comuna Costesti, judetul Valcea”. 

În conformitate cu: 
           - prevederile art.43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art . 136 alin. (3) lit.a), alin. (8) lit. b) și alin (10) din  OUG nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 20, alin. 1, lit. f), art. 61, alin 1-3 și art. 63 alin. 1-2 din   Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Hotarârii Guvernului nr. 
9/2007 privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
          -  prevederile  art.9 , pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 septembrie 1995, ratificată  prin Legea nr.199/1997 ; 
          -  prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, republicat,  referitoare la 
contracte sau conventii. 
           În  temeiul art. 129, alin. 4 lit. b), art . 139, alin. 1 și alin. 3 lit. b)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr 
de ____ voturi „pentru”, adoptă următoarea  

 
H O T A R Â R E : 

 
Art. 1.- Se aprobă contractarea unui împrumut bancar intern, în valoare de 

171.660,58 lei, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de 



dezinfectie si dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea ”, cu o maturitate de 19 luni de 
la data semnării  contractului. 

Art. 2.- Din bugetul local al Comunei Costeşti se  asigură integral plata: 
a) serviciul 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. 3.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Costeşti, 
următoarele date: 

a) hotarârea Comisie de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi / sau completări ale acesteia; 

b) gradul de îndatorare a Comunei Costeşti; 
c) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
d) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
e) 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. 4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Costeşti, judetul Valcea . 
 
Art. 5.- Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului general al 

comunei Costești, în termenul prevazut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Valcea în 
vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia,Primarului comunei Costeşti, 
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Costeşti şi se aduce la cunostinta 
publica prin afisarea la sediul Primariei Comunei Costeşti şi pe pagina de internet .  
 
 
         Costeşti  ___august 2021   
 
        
                                                                                          

 
                     I N  I Ţ I A T O R,                                                   Avizat pentru legalitate, 
                      P R I M A R,                                                             Secretar general, 
           Toma – Marius  PEŞTEREANU                                           Vasile NEAGU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
        - PRIMAR – 
Nr. 3207 din  25.08.2021   
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, în valoare de 171.660,58 
lei, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si 

dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea”. 
 
 
 

Subsemnatul Peştereanu Toma Marius, primarul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea 
propun  aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, în valoare de 171.660,58 lei, 

având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si dezinsectie,  
comuna Costesti, judetul Valcea”. 

 
 
Avand in vedere : 
 
- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru efectuarea plaţilor aferente 

proiectului de investiţii ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si dezinsectie, comuna 
Costesti, judetul Valcea”. 
           - prevederile art.43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art . 136 alin. (3) lit.a), alin. (8) lit. b) și alin (10) din  OUG nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 20, alin. 1, lit. f), art. 61, alin 1-3 și art. 63 alin. 1-2 din   Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Hotarârii Guvernului nr. 
9/2007 privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
          -  prevederile  art.9 , pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 septembrie 1995, ratificată  prin Legea nr.199/1997 ; 
          -  prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, republicat,  referitoare la 
contracte sau conventii. 
. 

 
 
Ținând cont de cele enumerate mai sus, supun spre analiză şi aprobare acest 

proiect de hotărâre. 
 

 
 

P R I M A R 
PEŞTEREANU TOMA MARIUS 

                                                                  
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 3208 din  25.08.2021  . 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, 

în valoare de 171.660,58 lei, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare 
Instalatie de dezinfectie si dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea” 

 
Avand in vedere: 

- prevederile art . 129, alin. 4 lit. b), art . 139, alin. 1 și alin. 3 lit. b)  OUG nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 20, alin. 1, lit. f), art. 61, alin 1-3 și art. 63 alin. 1-2 din   Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei 
de autorizare a imprumuturilor locale, Comuna Costesti, poate contacta o linie de credit 
care sa ii permita realizarea  obiectivelor prioritare. 

În prezent Comuna Costesti are in derulare  proiectul de investitii ,,Achizitionare 
Instalatie de dezinfectie si dezinsectie, comuna Costesti, judetul Valcea” prin AFIR Craiova, 
ce presupune contractarea un imprumunt. 

Avand in vedere cele expuse mai sus se propune adoptarea unei hotarari a 
Consilului Local privind contractarea unui credit pe obiect  in valoare totala de 171.660,58 
lei la CEC BANK in urmatoarele conditii: 
    -Perioada de acordare de 19 luni de la data semnarii contractului de credit 
   - Dobanda ROBOR 6M+3,25p.p 
   - Comision de acordare 0,5% minim 500lei-max 150000 lei(858.30 lei) 
   - Comision de analiza 0,5% min.1000 lei-max 3000 lei(1000 lei) 
   - Comision gestiune – 0.08% lunar\ 
   - Comision  de reanaliza 0,5% minim 500lei-max 2000 lei 
   - comision de analiza de urgenta 0,75% min 1500lei-max 7500 lei 
   - comision de rambursare anticipata-1%: 
   - comision de refinantare – 3% 
   - comision reesalonare/restructurare – 0.7% 
   - taxa  de inscriere RNPM -175,20 lei 

Rambursare creditului se va face din surse AFIR pentru cheltuielile eligibile in cadrul 
proiectului si din surse proprii a cheltuielilor neeligibile reprezentand TVA aferent 
proiectului. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a), alin. (8) lit. b) și alin (10) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
considerăm oportun şi legal supunerea spre dezbatere şi aprobare a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, în valoare de 171.660,58 lei, 
având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achizitionare Instalatie de dezinfectie si dezinsectie, 
comuna Costesti, judetul Valcea” 
 
 

Consilier  Superior (Contabil) 
Mihaela – Ortansa  CRĂCANĂ   

 


