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  HOTĂRÂREA   NR.    47 / 2021 
privind aprobarea unui  împrumut temporar de la bugetul local al comunei Gălăuțaș 

către serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ”, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita  

  
Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 

28 iulie 2021;  
  
Având în vedere:  
 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/79/2021; 
 Raportul compartimentului de resort nr.  7/80/2021; 
 Solicitarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, prin șef 
serviciu Mezei Paul-Cristian, înregistrată sub nr. 2861/09.07.2021 pentru acordarea din bugetul 
local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita a sumei de 100.000 lei cu titlu de împrumut, pe o 
perioadă de 1 an, Serviciului Public De Alimentare Cu Apă Și De Canalizare Al Comunei 

Gălăuțaș, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare ale acestuia ; 
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind înființarea 

serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” ; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 46/28.07.2021 privind darea în 
administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei 
GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA, către serviciul “CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea consiliului local al comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA;  

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile 
ulterioare, art. 72 alin. (1)-(3) ;  

 Partea a VIII-a Servicii publice din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 
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 Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/100/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 8/  
95/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ, nr. 8/97 /2021; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d),  alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n), art.139 
alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă acordarea unui împrumut temporar, în valoare de 100.000 lei, prevăzut în 

bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021, la 
titlul 80- cap. 80.03, către serviciul public de interes local, cu personalitate juridică ”CONSILIUL 
LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita, în vederea asigurării resurselor financiare pentru pornirea și 
funcționarea serviciului, prin încheierea Convenției de împrumut prevăzută în Anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul comunei Gălăuțaș și 

compartimentul contabilitate. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județului Harghita, primarului 

comunei Gălăuțaș, compartimentului contabilitate, serviciului public cu personalitate juridică 
”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 
Gălăuțaș”, și se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. 

 
Gălăuțaș, la 28 iulie 2021  

    

Președinte de ședință,                  Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                   ………………………     
    Marius ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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ANEXA nr. 1 LA HCL  47/28.07.2021 

 
Comuna GĂLĂUȚAȘ                               Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare  

cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș 
Nr……../…………                                                                          Nr………./………………… 

 
CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT 

 
In temeiul art.72, alin.1,2,3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Local  al comunei 
Gălăuțaș nr………/……………. 

 
 

Comuna Gălăuțaș,  cu sediul în comuna Gălăuțaș , Sat Gălăuțaș, nr. 1, judetul Harghita, cod 
fiscal 4367981, reprezentată legal prin primar ȚĂRAN RADU, în calitate de 
ÎMPRUMUTĂTOR,  pe de o parte  

 și 
”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 

comunei Gălăuțaș” cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 2, judetul Harghita, cod fiscal 
43680598, reprezentat legal prin Șef Serviciu Mezei Paul-Cristian, în calitate de ÎMPRUMUTAT,  
pe de altă parte, 

 
se încheie prezenta convenție: 
 
Art. 1. (1) În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș  nr.         /2021 se acordă un împrumut în sumă de 100.000 lei (una sută mii lei), din 
bugetul local al comunei Gălăuțaș. 

(2) Imprumutul se acordă fără dobândă pe o perioadă de 1 an, după expirarea căruia, pentru 
sumele nerambursate, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru 
veniturile bugetare, potrivit legii .  

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut va fi utilizată pentru efectuarea unor cheltuieli de 
funcționare.  

Art. 2.  Suma prevazută la alin. (1) se virează de către Comuna Gălăuțaș în contul nr. 
_________________________, deschis pe numele ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”  în Trezoreria municipiului Toplița. 

Art. 3. (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în funcție de acumularea 
disponibilităților bănești, în urma încasării de la populație a contravalorii serviciilor prestate.  

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar, după expirarea termenului de un an, prin aplicarea 
majorării de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, și se plătește trimestrial, 
în suma cumulată până la zi. Dobânda reprezintă venit la bugetul local. 

Art. 4. (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată 
parțială/integrală se efectuează de către  ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” cu condiția informării în prealabil a comunei 
Gălăuțaș. 
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(2) În cazul restituirii sumelor neutilizate și /sau a rambursării anticipate parțial/integral, 

modificarea prevederilor prezentei convenții se va  face prin act adițional. 
Art. 5 (1) Comuna Gălăuțaș  și ” Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare 

cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea 
prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.  

(2) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și 
numere de telefon se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară 
modificarea convenției de imprumut.  
  Art. 6. Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 
parte semnatară.  

Art. 7. Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia, ambele 
exemplare având aceeași valoare juridică. 
 
 IMPRUMUTĂTOR,                                                                 IMPRUMUTAT, 
 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ                     CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL                      
PRIMAR                                                                       PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI    

 DE  CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
 

ȚĂRAN RADU                                                                                                Șef Serviciu  
                                                                                                                       Mezei Paul-Cristian   
Viza CFP  
 
 
 
 
 

______________________________________*___________________________________ 
Gălăuțaș, la 28 iulie 2021  

    

Președinte de ședință,                  Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                   ………………………     
    Marius ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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Proiect de    HOTĂRÂRE   NR.    40/12.07.2021 
Privind aprobarea unui împrumut temporar de la bugetul local al comunei Gălăuțaș 

către serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ”, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita  

  
Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința......... din data de 

.............2021 
  
Având în vedere:  
 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. .7/........../2021; 
 Raportul compartimentului de resort nr.  7/....../2021; 
 Solicitarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, prin șef 
serviciu Mezei Paul-Cristian, înregistrată sub nr. 2861/09.07.2021 pentru acordarea din 
bugetul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita a sumei de 100.000 lei cu titlu de 
împrumut, pe o perioadă de 1 an , Serviciului Public De Alimentare Cu Apă Și   De 
Canalizare Al Comunei Gălăuțaș, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare  ale 
acestuia ; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind înființarea 
serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” ; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile 
ulterioare, art. 72 alin. (1)-(3) ;  

 Partea a VIII-a Servicii publice din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 
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 Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/    /2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 8/  /2021, 
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ, nr. 8/   /2021; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d),  alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n), art.139 
alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui împrumut temporar, în valoare de 100.000 lei, prevăzut 

în bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021, la 
titlul 80- cap. 80.03, către serviciul public de interes local, cu personalitate juridică ”CONSILIUL 
LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita, în vederea asigurării resurselor financiare pentru pornirea și 
funcționarea serviciului, prin încheierea Convenției de împrumut prevăzută în Anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul comunei Gălăuțaș și 

compartimentul contabilitate. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județului Harghita, primarului 

comunei Gălăuțaș, compartimentului contabilitate, serviciului public cu personalitate juridică 
”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 
Gălăuțaș”, și se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. 

 
Gălăuțaș, la   23.06.2021 
 
Initiator Țăran Radu-Primar       Avizat, 
      Secretarul general al comunei, 
           Morar Monica-Camelia 
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ANEXA LA PHCL    40  /23.06.2021 

 
Comuna GĂLĂUȚAȘ                               Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare  

cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș 
Nr……../…………                                                                          Nr………./………………… 

 
CONVENTIE DE IMPRUMUT 

 
In temeiul art.72, alin.1,2,3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificarile si completările ulterioare, avand în vedere Hotărârea 
Consiliului Local  nr………/……………. 

 
 

Comuna Gălăuțaș,  cu sediul în comuna Gălăuțaș , Sat Gălăuțaș, nr. 1, judetul 
Harghita, cod fiscal 4367981, reprezentată legal prin primar ȚĂRAN RADU,  in 
calitate de ÎMPRUMUTĂTOR,  pe de o parte  

 și 
”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare al comunei Gălăuțaș” cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 2, 
judetul Harghita, cod fiscal 43680598, reprezentat legal prin Șef serviciu Mezei 
Paul-Cristian, în calitate de ÎMPRUMUTAT,  pe de altă parte, 

 
se încheie prezenta conventie: 
 
Art. 1. (1) În baza prevederilor legii nr. 273/2006 și a Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș  nr.   /2021 se acordă un împrumut în sumă de 100.000 
lei (una sută mii lei), din bugetul local al comunei Gălăuțaș. 

(2) Imprumutul se acordă fără dobândă pe o perioadă de 1 an, după expirarea 
căruia, pentru sumele nerambursate, se vor aplica majorari de intarziere la nivelul 
celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii .  

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut va fi utilizata pentru efectuarea unor 
cheltuieli de functionare.  

Art. 2.  Suma prevazută la alin. (1) se virează de către Comuna Gălăuțaș în 
contul nr. _________________________, deschis pe numele ”Consiliul Local 
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Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 
Gălăuțaș”  în Trezoreria municipiului Toplița. 

Art. 3. (1) Rambursarea imprumutului se efectueaza in functie de acumularea 
disponibilitatilor banesti, in urma incasarii de la populatie a contravalorii serviciilor 
prestate.  

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar, după expirarea termenului de un an, 
prin aplicarea majorîării de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile 
bugetare, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi. Dobânda reprezintă 
venit la bugetul local. 

Art. 4. (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea 
anticipată parțială/integrală se efectuează de către  ”Consiliul Local Gălăuțaș-
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” cu 
condiția informării în prealabil a comunei Gălăuțaș. 

(2) În cazul restituirii sumelor neutilizate și /sau a rambursării anticipate 
parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va  face prin act 
adițional. 

 
Art. 5 (1) Comuna Gălăuțaș și ” Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” sunt de acord ca 
problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii sa fie solutionate 
de parti pe cale amiabila.  

(2) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de 
contact și numere de telefon se va notifica celeilalte parti semnatare a prezentei 
conventii, fara a fi necesara modificarea conventiei de imprumut.  
  Art. 6. Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar 
pentru fiecare parte semnatara.  

Art. 7. Prevederile prezentei conventii intra in vigoare la data semnarii 
acesteia, ambele exemplare avand aceeasi valoare juridica. 
 
 IMPRUMUTĂTOR,  
COMUNA GĂLĂUȚAȘ  
 
PRIMAR  
ȚĂRAN RADU 
 
Viza CFP  
 

 IMPRUMUTAT 
 CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC 
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 DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE  CANALIZARE AL 

 COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” 
 

Șef Serviciu 
Mezei Paul-Cristian 

 
 

 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

PRIMAR 
NR.    /        /23.06.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea unui împrumut temporar de la bugetul local al comunei Gălăuțaș către 
serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, 
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita  

  
Având în vedere:  

Solicitarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, prin șef 
serviciu Mezei Paul-Cristian, înregistrată sub nr. 2861/09.07.2021 pentru acordarea din bugetul 
local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita a sumei de 100.000 lei cu titlu de împrumut, pe o 
perioadă de 1 an , Serviciului Public De Alimentare Cu Apă Și   De Canalizare Al Comunei 
Gălăuțaș, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare  ale acestuia ; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind înființarea 
serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” ; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, art. 
72 alin. (1)-(3) ;  

Partea a VIII-a Servicii publice din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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  Serviciul Public de alimentare  cu apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș este un serviciu 
local de interes local, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Gălăuțaș, 
înființat de către Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș prin HCL nr. 12/2021 . 
  Având în vedere dispozițiile art. 72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, Consiliul Local al comunei Gălăuțaș poate acorda un împrumut de 100.000 lei 
Serviciului   în vederea efectuării unor cheltuieli de funcționare, deoarece aceștia nu dispun de 
fonduri suficiente, este un serviciu nou infiintat. Împrumutul acordat fara dobândă, conform legii, 
va fi rambursat integral în termen de 12 luni calendaristice de la data acordării. În situația 
nerambursării la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întarziere la nivelul celor existente 
pentru veniturile bugetare.  

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Serviciului , se propune aprobarea 
acordării unui împrumut Serviciului  in conditiile legii. 

 
Primar 

Țăran Radu 
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COMUNA GĂLĂUȚAȘ 
 COMPARTIMENT CONTABILITATE 

NR.    /        /23.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea unui împrumut temporar de la bugetul local al comunei Gălăuțaș către 

serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita  
 

În conformitate cu dispozițiile art. 72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele 
publice locale: 

 ” (1)În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a 

unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, 
acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate 
autorităţile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de 
convenţie. 

 (2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de 
un an de la data acordării.  

(3) În situaţia nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de 
întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.”   
 

Hotărârea propusă a fi adoptată a apărut ca urmare a  solicitării serviciului public de interes 
local, aflat în subordinea consiliului local, cu personalitate juridică, ” CONSILIUL LOCAL 
GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, prin care solicită acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, în 
cuantum de 100 000 lei. Această sumă a fost estimată în funcţie de cheltuielile prezumate a fi 
realizate pentru demararea functionarii activitatilor initiale ale institutiei, in momentul actual fiind 
incadrat seful sefviciului și urmeaza a fi incadrat personalul contractual de executie pentru care se 
organizeaza concurs in perioada următoare.  

Având în vedere faptul că serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare devine 
operațional în acest an, este necesară finanţarea acestuia din bugetul local. Suma a fost prevăzută si 
aprobată în bugetul local al comunei Gălăuțaș, la tiltul 80-Împrumuturi, cap 80.03-  Împrumuturi 
pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii. 

 Față de cele mai sus detaliate, a fost întocmit prezentul raport de specialitate și propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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Compartiment Contabilitate, 
Consilier 
Nădășan Ileana 
 

 
 
 
 


