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HOTĂRÂREA nr. 183 

Din data de 10.07.2019

privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 
referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 

28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumutului intern contractat de către Municipiul 
Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investiţii, pe o perioada de 12 ani

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă extraordinară,

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Municipiului Făgăraş, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrată sub nr.52.942/20.06.2019;

b) raportul Direcţiei Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.52.941/20.06.2019 si a referatului in completare privind modificarea 
Anexei nr 1 lafICLnr. 255/2017 al Directorului Direcţiei Buget- Finanţe ;

c) avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei pentru Servicii publice 
comerţ şi agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, 
sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

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,

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;

Luând 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 
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

Ţinând 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

Justificarea urgenţei supunerii proiectului in şedinţa extraordinara din data de 10.07.2019 
este aceea că conform art 63, alin. 14 din Legea 273/2006, pana la data de 15 August a fiecărui an,
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trebuie depusa o notificare la comisia de autorizare a imprumuturilor locale cu sumele trase pana la 
sfârşitului anului si cu sumele disponibilizate din tragerile anuale. Totodată se menţionează ca 
sumele care nu au fost trase se reautorizeaza in anii următori pentru care exista disponibil din 
plafoanele de trageri, iar pentru anul 2019 trebuie trasa suma de 1.858.194,87 lei din creditul 
contractat,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), art.139 art. 196 alin. (1) lit. 
a), art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) şi art. 243 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se aprobă ca oportună şi de interes local modificarea şi completarea Anexei 1 la 
H.C.L. nr.255/2017 care va avea următorul conţinut conform anexei nr. I la prezenta hotărâre care 
face parte integrantă.

Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Publice 
Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea emiterii unui document în accest sens.

Art.HI. Răspunderea revine ordinatorului principal de credite care se însărcinează cu 
ducerea la indeplinire prin Direcţia Buget Finanţe.

Art.IV. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225/2017 rămân neschimbate.
Art.V. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului 

Făgăraş, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Făgăraş, Direcţiei Buget-Finante, 
Biroului Achiziţii Investiţii, Instituţiei prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea în Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.primaria- 
fagaras.ro.

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere 
Consilieri în funcţie - 19 
Consilieri prezenţi la şedinţa - 14

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. dosarul de şedinţa 
-1 ex. colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţia Buget Finanţe 
-lex. Birou Achiziţii Investiţii 
-lex. Afişare
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Anexa nr. I la

Lista obiectivelor care fac obiectul finanţării

Nr. crt. Refinantarea datoriei publice locale Sold imprumut
1 Contract de credit nr. 99/24.03.2019 3.583.333,33 lei

Nr. crt. Obiectiv de investiţii Valoarea investiţiei
2 Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Fagaras, 

judeţul Braşov”
1.858.194,87 lei

3 “Reabilitatare străzi din Municipiul Fagaras, judeţul 
Braşov”

14.878.983,13 lei

4 -“Reabilitare si modernizare străzi din Municipiul 
Fagaras, judeţul Braşov -  Etapa III”

8.262.822 lei

Total 2+3+4 25.000.000 lei
Total general 28.583.333,33 lei


