
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat de la bugetul 
propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către  Serviciului Local de Salubrizare 

Săgeata   
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 
 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul 

Buzău , domnul Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege 

primarului , conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, înregistratat  la nr. 136/22.07.2020 

- referatul  de specialitate al domnului Crăciun Florin , consilier în cadrul 

Biroului buget contabilitate , imozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi 

salarizare , înregistrat la nr.137/22.07.2020, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al  comunei înregistrat la 

nr.138/22.07.2020, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.31/31.07.2019 privind 

acordarea unui împrumut temporar de la bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău ,către „Serviciu Local de Salubrizare Săgeata „. 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr. 11/24.02.2020 privind 

abrobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare 

Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău, 

- prevederile adresei cu nr.106/02.07.2020 prin care Serviciul Local de 

Salubrizare Săgeata , solicită prelungirea termenului de rambursare a împrumutului , 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările 

şi completările ulterioare , 



 

 

- prevederile art.1 alin (3) lit.h ,  art.3 , art.8 alin (1) şi alin (3) , art.23 alin (1) şi 

alin (2) , art.24 alin (1) , art.28  alin (2) lit.c) , ) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

- prevederile art.6 , art.7 , art.8 alin (1), art.11 , art.12 şi art.14 alin (1) şi alin (2)  

din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor , cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d şi alin (7) lit.n) , art.130 alin 81) . 

art.139 alin (3) lit.b)  coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1)  lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de rambursare a  împrumutului acordat 

pe bază  de conveţie , de la bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , către 

Serviciului Local de Salubrizare Săgeata,serviciu public cu personalitate juridică , în 

valoare de 30 mii lei , cu 12 luni . 

 Art.2 Termenul maxim de rambursare a împrumutului va fi luna septembrie 

2021 , termen de la care vor fi calculate majorări de întâryiere conform prevederilor 

legale . 

 Art.3 Viceprimarul comunei Săgeata , care îndeplineşte atribuţiile conferite de 

lege primarului prin compartimentul financiar contabil , va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4 Secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor și persoanelor interesate ( Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău , 

Viceprimarului cu atribuţii de primar , Biroului buget contabilitate , impozite şi taxe 

locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare  , Serviciul Local de Salubrizare 

Săgeata ). 

           Preşedinte de Şedinţă                                                      Contrasemnează 
            Consilier local ,                                                   Secretar General al Comunei,                                                          
               Manea Ion                                                              Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
 
Nr.37, Sageata – Buzău /30.07.2020 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de ordinară 
din data  de 30.07.2020,cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ   cu un număr de 10  voturi pentru ,0  abţineri şi 2  voturi 
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la şedință 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU ,COMUNA SĂGEATA 

PRIMĂRIE  
PRIMAR-VICEPIMAR  
NR.136/22.07.2020 

 
R E F E R A T de A P R O B A R E 

la proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de rambursare a împrumut 
acordat de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către  Serviciului 

Local de Salubrizare Săgeata   
 

 
Domnilor si doamnelor consilieri locali , 
 
Prezentul proiect de hotărâre  are la bază adresă nr.63/02.07.2020 comunicată 

de Serviciul Local de Salubrizare Săgeata, prin care solicită prelungirea termenului de 

rambursare a împrumutului în valoare de 30 mii lei 

Conform   Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.31/2019 ,Serviciului Local de 

Salubrizare Săgeata , i-a fost acordat un împrumut temporar , pe bază de convenţie , 

cu termen de rambursare un an de la data acordări.  

 Conform Legii nr.273 /2016 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare în art. 72 se arată că “ în cazul in care la înfiinţarea, în 

subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii si servicii publice 

sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de 

fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate autoritatile 

deliberative pot aproba imprumuturi fara dobanda din bugetul local, pe baza de 

conventie”. 

 Scopul împrumutului a fost de a susţine activitatea serviciului în vederea 

îndeplinirii obiectului  de activitate. 

Conform documentelor anexate la adresă , respectiv raportul de execuţie 

bugetară şi balanţa de verificare din data de 30.06.2020, coroborate cu plata serviciilor 

lunare , serviciul este în imposibilitate de a rambursa împrumutul acordat pe bază de 

convenţie 

Având în vedere cele expuse mai sus , supun spre dezbatere si aprobare 

prezentul proiect de hotarare .  
Pt.PRIMAR 

VICEPRIMAR 

ILIE CONSTANTIN  


