
  

 

 
 

 
                                                                                              

HOTĂRÂREA NR.255 

            din data de 29 noiembrie 2017 

 

-privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei 

pentru refinantarea imprumutului intern contractat de catre Municipiul Fagaras de la CEC Bank si 

realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani 

 

           Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, intrunit in sedinta ordinara, 

 

Luând act de: 

 

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Municipiului Făgăraș, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată sub nr. 36.091/23.11.2017; 

b) raportul Directiei Buget - Finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.36.090/23.11.2017, aprobat de inițiator,   

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

problemele minorităţilor,precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luand in considerare prevederile art.9, pct.8 din Cartea Europeana a autonomiei locale, 

aprobata la Strasbourg in anul 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 si prevederile art.1166 si 

urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, 

dispozitiile  art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, modificata si completata. Proces verbal de afisare nr. 36.146 din 

23.11.2017 dezbatere publica privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in 

valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumutului intern contractat de catre Municipiul 

Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani,  precum si 

Dezbaterea publica nr. 36.525 din 28.11.2017, 

Constatând necesitatea de a asigura refinanțarea împrumutului contractat de la CEC Bank în 

baza contractului de credit nr. 99/24.03.2010 și de a asigura resursele financiare pentru realizarea de 

investiții publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată prin HCL 



  

 

nr. 21 din 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii „ Reabilitare strazi din municipiul Fagaras, judetul Brasov si HCL nr..37 din 28.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Modernizare si 

reabilitare strazi din municipiul Fagaras, judetul Brasov – ETAPA III”, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. 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, modificată și completată, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă contractarea si garantarea cu venituri proprii a unei finanţări rambursabile 

interne în sumă de maxim 28.583.333,33 lei pe termen de maxim 12 ani. 

Art.2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea 

datoriei publice locale și pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, prevăzute 

în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.3 - Din bugetul local al Municipiului Făgăraș se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții 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 obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Făgăraș www.primaria-

fagaras.ro a următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia;  

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;  

c) gradul de îndatorare a Municipiului Făgăraș;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei 

de rambursare a finanţării rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

f) plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

          Art.5 – Garantarea imprumutului se va face din  veniturile bugetului local al Municipiul 

Fagaras, cuantumul veniturilor cu care Municipiul Fagaras va garanta annual va fi egal cu obligatiile 

de plata a ratelor, dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferente anului 

respective. 

Art.6 - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze în numele si pentru 

Municipiul Făgăraș contractul de finanțare, acordul de garantare si orice alte documente necesare 

obținerii și derulării finanțării. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să aprobe prin 

Dispoziție repartizarea si alocarea exactă a sumelor necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentei Hotărâri, în funcție de soldul existent la momentul finalizării procedurilor de achiziție si cu 

necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate. 

Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 

Făgăraș prin Direcția Buget – Finante, 



  

 

Art.8 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Făgăraș, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcției Buget-Finante si 

prefectului județului Brașov si se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Romaniei, precum si pe pagina de internet www.primaria-fagaras.ro. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ  

 STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                 LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti -13 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1 ex. Directia Buget Finanțe 

- 1 ex. Afişaj 

 

 
Cod: F-50     

          

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria-fagaras.ro/


  

 

 

 

 

Anexa 1  la HCL nr.255 / 2017  

 

 

                                    Lista obiectivelor care fac obiectul finanțării 

 

Nr. 

crt. 

Refinanțare datorie publică locală Sold împrumut (lei) 

1 Contract de credit nr. 99 / 24.03.2010 3.583.333,33 lei 

   

Nr. 

crt. 

Obiectiv de investiții Valoarea investiției 

2 „ Reabilitare strazi din municipiul Fagaras, judetul 

Brasov” 

16.737.178 lei 

3 „Modernizare si reabilitare strazi din municipiul Fagaras, 

judetul Brasov – ETAPA III”, 

 

8.262.822 lei 

 Subtotal obiective de investiții 25.000.000,00 lei 

 TOTAL 28.583.333,33 lei 

 

 

 

 


