
RO MĂN IA 

JUDETUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A Nr. 60 

Privitoare la: "Aprobarea contractării unui împrumut intern, în 
valoare de 2.500.00 lei, în numele şi pe seama oraşului Brezoi" 

Consiliul Loc.al Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă extaordinară 
astăzi 14.08.2019, la care participă un nr.de 10 consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Văzând că prin hotărârea nr.48/27.06.2019, domnul consilier local Buşu 
Adrian a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni; 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.4852/13.08.2019 prezentat de 
catre dl. Schell Robert-Adrian, primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate m·.4869 din 
13.08.2019 întoctnit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investiţii, 

venituri, taxe prin care~ motivat de necesitatea efectuării urgente a unei plăţi 
(ultima tranşă), în cadrul proiectului "Eficientizare energetică şi reabilitare 
clădire publică Sediu Primărie Brezoi", finanţat prin Programul de Cooperare 
Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în 
cadrul Uniunii Europene extinse, în cadrul componentei Acţiuni în domeniul 
energiei durabile în cmnunităţile din regiuni . sărace/subdezvoltate -
"Programul oraşe sărace" din Fondul pentru acţiuni în domeniul 
managementului energiei durabile", se propune aprobarea contractării unui 
împrumut intern, de la Banca Con1erciala Romana, cu o maturitate de 6 luni, în 
valoare de 2.500.000,00 lei, în numele şi pe seama oraşului Brezoi, 
reprezentand cheltuieli eligibile cât şi neeligibile, conform bugetului 
proiectului aprobat; 

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de Secretarul General al Oraşului Brezoi, în considerarea situaţiei de fapt 
prezentate în raportul de specialitate mai sus mentionat, 

în conformitate cu prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică 
cu modificarile şi completările ulterioare, coroborate cu cel~ ale cap.IV din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr.9/2007 privind 



constituirea, componenta şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale cu modificările şi completările ulterioare; 

ţinând seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rep4blicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Vazand HCL Brezoi nr. 69/28.09.2017 privind aprobarea aplicarii 
orasului Brezoi la Programul de cooperare elvetiano-roman (Seaf), Actiuni 
privind energia durabila a Devizului general si a cofinantarii de la bugetul 
local, pentru realizarea obiectivului de investitii, "Eficientizarea energetica si 
reabilitare cladire publica, Sediu Primarie oras Brezoi,+ 

luând în considerare prevederile art.9, pct:8 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie, 1985, ratificată de 
România prin Legea nr.199/1997referitoare la contracte sau convenţii; 

În temeiul art.129, alin.(4), lit.b) si art. 139, alin. (3), lit.b) din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul administrative, cu un nr. de 1 O voturi "pentru", 

adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE: 

Art.l. Se aprobă contractarea unui împrmnut intern în valoare de 
2.500.000,00 lei, de la Banca Comerciala Romana, cu o durată de rambursare 
de 6 luni. 

Art.2. Contractarea împrumutului intern prevăzut la art.1 se face pentru 
finanţarea (plata ultimei tranşe) obiectivului de investitii "Eficientizare 
energetică şi reabilitare clădire publică Sediu Primărie Brezoi", reprezentând 
cheltuielile eligibile ş i neeligibile, conform bugetului proiectului, aprobat prin 
HCL Nr.69/28.09.2017. 

Art. 3. Din bugetul local al Orasului Brezoi se asigura integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii 

publice de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

ArtA. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale aferent 
împrumutului, ordonatorul principal de credite are obligatia să publice pe 
pagina de internet a Prhnăriei oraşului Brezoi următoarele date: 

a). hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi 
orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b ). valoarea împrumutului contractat; 
c ). gradul de indatorare a orasului Brezoi; 
d). durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de gratie si 

a perioadei de rambursare a fiecarui imprumut; 
e ). dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente împrumuturilor; 
f). plăţile efectuate din fiecare împrumut. 



(2) datele prevazute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.5. Se mandatează primarul oraşului Brezoi să semneze, în numele şi 
pentru oraşul Brezoi contractul de împrumut, precum şi orice alte modificări şi 
completări convenite de părţile contractante şi orice alte acte, documente, 
notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legatură cu 
încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului 
Brezoi. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se posteaza pe pagina web primariabrezoi.ro, se 
se afiseaza la sediul Primariei orasului Brezoi si se comunică Institutiei 
Prefectului-Judetul Vâlcea si Primarului orasului Brezoi. 
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Brezoi, la data de 14 August 2019 

Preşedinte de şedinţă, 
Busu Adrian 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar General - \ 
Sandu Nicolae 1 
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