
 
 

 HOTARAREA  NR   

                 

                                                            HOTARAREA NR 40  din 18.12.2020 

       Privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 10.000 lei,de la bugetul 

propriu al comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL RACOVIŢENI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL 

Consiliul Local al comunei Racoviteni 

Avand in vedere: 

          - iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare inregistrat la nr. 
2914/10.12.2020      in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
   -  raportul de specialitate al Compartimentului economic din cadrul primariei Racoviteni 
inregistrat la nr.2915/10.12.2020 , in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 
      - avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local in sedinta pe domenii de 
activitate – reunite inregistrat la nr.2916/10.12.2020   ; 
          -H.C.L. nr. 43 din 25.09.2019 infiintarea si organizarea CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-
SERVICIUL SALUBRIZAREA, APA, CANAL 
          -H.C.L. nr 14/31.03.2020 privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul 
U.A.T. Racoviteni 
          -H.C.L. nr 25/ darea in administrare si exploatare a serviciului si sitemului de salubrizare al 
comunei Racoviteni 
          -adresa nr.447/02.12.2020  a serviciului CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL 
SALUBRIZARE , APA CANAL 
 
In conformitate cu prevederile: 
           -Legii nr.5/2020 al bugetului de stat pe anul 2020,cu rectificarile ulterioare; 

          -art. 129, alin.(1),alin.(2),lit.d si alin.(7)din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         -art.1 alin.(3) lit.h,art.3, art.8 alin.(1) si alin.(3),art.23 alin.(1) si alin.(2), art.24 alin.(1),art.28 

alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006; 

         -art.6,art.7,art.8 alin.(1),art.12 si art.14 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -art.72 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

 



      In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d si alin.(7) lit.n), art.130  alin.(1),art.139 alin.(3) lit.b) 

coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit a) din O.U.G 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 HOTARASTE: 

   Art.1 Se aproba acordarea unui imprumut temporar,pe baza de conventie-prevazuta in Anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare,de la bugetul propriu al comunei Racoviteni,judetul. 

Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL SALUBRIZAREA , APA , 

CANAL,in valoare de 10.000 ron,in vederea asigurarii  fondului necesar functionarii 

   Art.2  Imprumutul se va rambursa integral in termen de un an de la data acordarii,iar in situatia 

nerambursarii in termenul stabilit se vor aplica majorari de intarziere,conform prevederilor legale; 

   Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Racoviteni,judetul 

Buzau, prin intermediul compartimentului financiar-contabi 

   Art.4   Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si 

institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta publica prin afisarea in 

monitorul oficial al instititutiei la adresa www racoviteni.ro 

 

 

Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 

 

 

 

 

 

  

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 18.12.2020 , cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  9 voturi 

pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședință. 

 



 

 

                                                                                                  ANEXA LA HCL 40/18.12.2020 
 
 
 
Primaria Racoviteni                                        Consiliul Local Racoviteni-Serviciul salubrizare,apa canal 
 
Nr……../…………                                                                 Nr………./………………… 
 
                                                        CONVENTIE DE IMPRUMUT 
 
 
 In temeiul art.72, alin.1,2,3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile 
si completarile ulterioare, avand in vedere HCL nr………/……………  intre: 
 

I. Partile cotractante 
Comuna Racoviteni, cu sediul in comuna Racoviteni , jud.Buzau, cod fiscal 3705294, 

reprezentata legal prin primar Manu Vergilius-Luis, in calitate de imprumutator si 
Consiliul Local Racoviteni-Serviciul salubrizare , apa , canal cu sediul in comuna 
Racoviteni judetul Buzau  

reprezentat legal prin sef serviciu  Ionita Ethmond Silvian, in calitate de imprumutat, se incheie 
prezenta conventie: 
 

II. Obiectul conventiei de imprumut 
(1) Imprumul se acorda fara dobanda pe o perioada de 1 an, dupa expirarea 

caruia,pentru sumele nerambursate,se vor aplica majorari de intarziere la nivelul celor 
existente pentru veniturile bugetare,potrivit legii 

(2) Suma acordata va fi utilizata pentru efectuarea unor cheltuieli de 
functionare. 

(3) Rambursarea imprumutului se efectueaza in functie de acumularea disponibilitatilor 
banesti, in urma incasarii de la populatie a contravalorilor serviciilor prestate 

 
III. Durata conventiei de imprumut: 

(1) Imprumutul de acorda pana la sfarsitul anului 2021 
 

IV.Obligatiile imprumutatorului: 
(1) Suma prevazuta la art.I, alin.(1), se vireaza in termen de maxim 30  

zile lucratoare de la data semnarii conventiei de imprumut. 
 

V.Obligatiile imprumutatului: 
(1) Suma prevazuta la art.I, alin.(1), se ramburseaza integral pana la sfarsitul anului 2021. 
(2) In situatia nerambursarii imprumutului la termenul stabilit, se vor aplica majorari de 

intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. 
 
 
 

VI. Modificarea conventiei de imprumut: 



(1) Comuna Racoviteni  si Consiliul Local-serviciul salubrizare,apa,canal sunt 
de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii sa fie 
solutionate de parti pe cale amiabila. 

(2) In cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face 
prin act aditional.de telefon se va notifica celeilalte parti semnatare a prezentei 
conventii,fara a fi necesara modificarea conventiei de imprumut; 

(3) Orice schimbare intervenita cu privire la adresa, numele persoanelor de 
contact si numere  

 
           VII. Clauze finale: 
              Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte 
semnatara. 
             Prevederile  prezentei conventii intra in vigoare la data semnarii acesteia de catre partile 
implicate, ambele exemplare avand aceeasi valoare juridical.   
 
 
 
                  IMPRUMUTATOR,                                                                   
              COMUNA RACOVITENI                      
                       PRIMAR                                                   
                 MANU VERGILIUS-LUIS                                                                                             
 
                                                                                    IMPRUMUTAT 

                                                CONSILIUL LOCAL-SERVICIUL SALUBRIZARE , APA , CANAL 

                                                                                             SEF SERVICU 

                                                                                 IONITA ETHMOND-SILVIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 HOTARAREA  NR   

                 

                                                  PROIECT  DE  HOTARARE   NR  40  din 10.12.2020 

 

         Privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 10 000 lei,de la bugetul 

propriu al comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL RACOVIŢENI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL 

Primarul comunei Racoviteni 

Avand in vedere: 

          - iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare inregistrat la nr. 
2912/10.12.2020      in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
   -  raportul de specialitate al Compartimentului economic din cadrul primariei Racoviteni 
inregistrat la nr 2913/10.12.2020, in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 
      - avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local in sedinta pe domenii de 
activitate – reunite inregistrat la nr 2914/10.12.2020  ; 
          -H.C.L. nr. 43 din 25.09.2019 infiintarea si organizarea CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-
SERVICIUL SALUBRIZAREA, APA, CANAL 
          -H.C.L. nr 14/31.03.2020 privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul 
U.A.T. Racoviteni 
          -H.C.L. nr 25/ darea in administrare si exploatare a serviciului si sitemului de salubrizare al 
comunei Racoviteni 
          -adresa nr.  a serviciului CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL SALUBRIZARE , APA 
CANAL 
 
In conformitate cu prevederile: 
           -Legii nr.5/2020 al bugetului de stat pe anul 2020,cu rectificarile ulterioare; 

          -art. 129, alin.(1),alin.(2),lit.d si alin.(7)din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         -art.1 alin.(3) lit.h,art.3, art.8 alin.(1) si alin.(3),art.23 alin.(1) si alin.(2), art.24 alin.(1),art.28 

alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006; 

         -art.6,art.7,art.8 alin.(1),art.12 si art.14 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

 



         -art.72 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d si alin.(7) lit.n), art.130  alin.(1),art.139 alin.(3) lit.b) 

coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit a) din O.U.G 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba acordarea unui imprumut temporar,pe baza de conventie-prevazuta in Anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare,de la bugetul propriu al comunei Racoviteni,judetul. 

Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL SALUBRIZAREA , APA , 

CANAL,in valoare de 10.000 ron,in vederea asigurarii  fondului necesar functionarii 

Art.2  Imprumutul se va rambursa integral in termen de un an de la data acordarii,iar in situatia 

nerambursarii in termenul stabilit se vor aplica majorari de intarziere,conform prevederilor legale; 

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Racoviteni,judetul 

Buzau, prin intermediul compartimentului financiar-contabi 

Art.4   Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si 

institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta publica prin afisarea in 

monitorul oficial al instititutiei la adresa www racoviteni.ro 

 

 

        INITIATOR 
         PRIMAR, 

MANU VERGILIUS – LUIS 
 

                                                    Avizat pentru legalitate 
                                             Secretar general 

                                                      GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    REFERAT DE APROBARE 

        Tinand cont de solicitarea serviciului CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL 

SALUBRIZARE, APA, CANAL,referitor la acordarea unui imprumut temporar, de la bugetul propriu 

al comunei Racoviteni, judetul Buzau,cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului Local 

al comunei Racoviteni, acordat  in vederea asigurarii fondului necesar functionarii si  

In conformitate  

           -Legii nr.5/2020 al bugetului de stat pe anul 2020,cu rectificarile ulterioare; 

          -art. 129, alin.(1),alin.(2),lit.d si alin.(7)din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         -art.1 alin.(3) lit.h,art.3, art.8 alin.(1) si alin.(3),art.23 alin.(1) si alin.(2), art.24 alin.(1),art.28 

alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006; 

         -art.6,art.7,art.8 alin.(1),art.12 si art.14 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -art.72 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d si alin.(7) lit.n), art.130  alin.(1),art.139 alin.(3) lit.b) 

coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit a) din O.U.G 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   Drept urmare prezint spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare  privind 

aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 10.000 lei,de la bugetul propriu al 

comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL RACOVIŢENI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE, APĂ CANAL 

 

      PRIMAR 

                                                      Manu Vergilius-Luis 

 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr   2912/10.12.2020 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
    la proiectul de hotarare  privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 5000 

lei,de la bugetul propriu al comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul CONSILIUL LOCAL 

RACOVIŢENI – SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAl 

 

 

 Potrivit prevederilor art.72, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare” in cazul in care la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a 

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

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

conventie.” 

 Datorita faptului ca CONSILIUL LOCAL RACOVITENI-SERVICIUL SALUBRIZARE, APA, 

CANAL  este nou infiintat si nu are inca incasari propun aprobarea unui proiect de hotarare pentru acordarea  

unui imprumut in suma de10.000 lei pentru asigurarea fondului necesar functionarii  si a anumitor 

cheltuieli materiale de stricta necesitate  in primele ; 

           Imprumul se acorda fara dobanda pe o perioada de 1 an, dupa expirarea caruia,pentru sumele 
nerambursate,se vor aplica majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile 
bugetare,potrivit legii 
         Suma acordata va fi utilizata pentru efectuarea unor cheltuieli de functionare. 
          Rambursarea imprumutului se efectueaza in functie de acumularea disponibilitatilor banesti, in 
urma incasarii de la populatie a contravalorilor serviciilor prestat 
         Imprumutul de acorda pana la sfarsitul anului 2021 
          Suma prevazuta la art.I, alin.(1), se vireaza in termen de maxim 30  zile lucratoare de la data 
semnarii conventiei de imprumut 
         In situatia nerambursarii imprumutului la termenul stabilit, se vor aplica majorari de intarziere la 
nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. 

 
 

 

 

 

                                                          Inspector compartiment contabilitate                                               , 

                                                                                                      

                             MICU Ramona 
 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr   2913/10.12.2020 



 

 

 ROMĂNIA  

JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  RACOVIȚENI 

CONSILIUL  LOCAL 

Nr.   2914  din 10.12.2020 

 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 

 
 La Proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 

10 000 lei,de la bugetul propriu al comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul 

CONSILIUL LOCAL RACOVIŢENI – SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL 

 
Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite în ședinta, au 

analizat  proiectul de hotarare privind  aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma 

de 10 000 lei,de la bugetul propriu al comunei Racoviteni,judetul Buzau,catre serviciul 

CONSILIUL LOCAL RACOVIŢENI – SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL 

                            cu unanimitate de voturi au emis  ”AVIZ    FAVORABIL„. 
 

 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 

TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 

 

        Președinte,                          Secretar,   

 

ZAMFIRESCU  DOREL                         DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 

 

 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE 

ȘI CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 

 

      Președinte,                                      Secretar,   

 

   CHELU CAMELIA                           SAMOILĂ DORIN 

 

 

               COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

    Președinte,                                        Secretar,   

 

STROE NICOLETA                                        IGNAT DUMITRU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


