ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 181
Din 20 octombrie 2020
Privind aprobarea contractării de către Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a
Orașului Pecica și a garantării de către U.A.T. Oraș Pecica a unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 367.186,40 lei, împrumutul având ca destinație achiziție 1 buc
măturătoare stradală multifuncțională și multisezonieră HAKO CITYMASTER 600
CONFORT cu opțiuni incluse in sistem de leasing financiar
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 20.10.2020.
Având în vedere :
-Inițiativa domnului primar, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.39665 din
14.10.2020,
-Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget,
-Prevederile art.2 din O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele al H.G. nr.9/2007 privind reglementarea
unor masuri financiare in domeniul programarii cheltuielilor public, cu modificările și completările
ulterioare,
-Prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
-Prevederile art.858, art.863,lit.a), art.1164 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil- referitoare la contracte și convenții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a ......... consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ............. consilieri.
-In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă contractarea de către Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului
Pecica și garantarea de către U.A.T. Oras Pecica a unei finanțări rambursabile interne în valoare de
367.186,40 lei, cu o maturitate de 5 ani.
Art.2. Contractarea și garantarea finanțării interne rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru
realizarea investițiilor publice de interes local:
-Achiziționarea unei măturătoare stradală multifuncțională și multisezonieră HAKO
CITYMASTER 600 CONFORT cu opțiuni incluse ( dispozitiv tuns iarbă, sistem aspirație iarbă,
lamă dreaptă zăpadă, sărăriță SS 200, dispozitiv scos vegetație UK 425).
Art.3. Din bugetul local al U.A.T. Oraș Pecica se garantează 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
obligația să publice pe pagina de internet a orașului Pecica următoarele date:
a)Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau
completări ale acesteia
b)Valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contact
c) Gradul de îndatorare a orașului Pecica
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei
de rambursare a finanțării rambursabile.
e) Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile.
f) Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2)Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei horărâri se însărcinează primarul orasului Pecica și
doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare o orașului Pecica
şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ
-Serviciu buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Pecica, doamna Dragoș Elisabeta.
-Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare Pecica, doamna Luculescu
Mariana.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CARDOȘ OVIDIU ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

