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HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Codăești, jud.Vaslui:
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2),lit. a) si b), art. 63 alin. (1) lit. c)
şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioaree, ale capitolului IV, art.19 si art.61 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

In baza HCL nr. 9 din 29.01.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de maxim 326.900 lei, necesare obiectivului de investiții ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru
serviciul de gospodărire comunală al Comunei Codăești, județul Vaslui”

Având în vedere Contractul de finantare nr. C413322011213925803 din 19.08.2014 din partea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu suma de 326.900 lei pentru realizarea obiectivului de
investitii pe masura : 413.322 respectiv ,, ACHIZITIE UTILAJ PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI’’
Având în vedere contractul de credit nr. 70687 din data de 25.06.2015 încheiat cu PIRAEUS BANK
ROMANIA S.A pentru suma de 326.900 lei.
Luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de către primarul Comunei Codăești în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4445/23.07.2015
b) raportul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4446/23.07.2015
Având in vedere avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Codăești;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completările ulterioare;
HOTARASTE
Art. 1. - Se aproba Bugetului Creditelor Interne pentru anul 2015 conform anexei 1, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2. - Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul Comunei Codăești, in
calitate de ordonator principal de credite, Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului.
Art. 3. - HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 30.06.2015 privind rectificarea bugetului local nr. 2 pentru anul
2015 se revocă cu data prezentei

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Codăești în termenul prevăzut de
lege
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