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JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 
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Proiect de HOTARARE Nr ... ~~··· 

privind aprobarea si garantarea unei finantari rambursa bile interne in 
valoare de 1.500.000 lei 

Consiliul Local al orasului Brezoi, intrunit in sedinta ordinara la data de 

Luand in considerare Referatul nr ........... ./ .............. , al carui semnatar este 
Primarul orasului, prin care se propune initierea unui Proiectului de hotarare privind 
aprobarea contractării si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 
1.500.000 lei de la CEC BANK sucursala Rm. V aleea; 

Vazand raportul nr. .. ..... ./........ .... .. intocmit de Serviciul Buget, Financiar, 
Contabilitate, Investitii, Venituri, Taxe; 

În temeiul prevederilor 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 si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 
9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare precum; 

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. ( 4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997, 

ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenţii, 

constatând necesitatea asigurarii resurselor financiare in vederea sustinerii 

cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitii "Mobilitate 
Urbana Durabila in Orasul Brezoi", proiect finantat prin Regio- POR 2014-2020, Axa 
prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 
Prioritatea de investitie 4 E - Promovarea unor strategii cu emis ii scazute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv 



promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in 
zonele urbane de baza pe planurile de Mobilitate Urbana Durabila, cod SMIS 122064; 

In baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin. (4), lit.b) art 139, alin.(3), lit.b) si art. 196, 
alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne 
in valoare de 1.500.000 lei, cu o maturitate de 5 ani, de la CEC BANK - sucursala 
Rm. Valcea, costul acestuia fiind: 

• Dobanda variabila ROBOR 6M + 3,25 p.p. 
Conditiile de contractare: 

o Perioada de tragere (consum): 6 luni de la data semnarii contractului de 
credit; 

o Perioada de gratie pentru plata principalului: 6 luni de la data semnarii 
contractului; 

o Perioada de rambursare: 60 luni de la data semnarii contractului; 
o Mod de rambursare: In rate lunare egale de principal. 

Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii rambursabile interne in valoare de 
1.500.000 lei se face pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din 
cadrul proiectului de investitii "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi", proiect 
finantat prin Regio- POR 2014-2020, cod SMIS 122064. 

Art. 3. Din bugetul local al orasului Brezoi se asigură 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 Ia 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 orasului Brezoi 
următoarele date: 

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

- valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

- gradul de îndatorare a orasului Brezoi 

- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie 

şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 



dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 

- plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

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

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orasului Brezoi. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
orasului, în termenul prevăzut de lege, primarului orasului Brezoi şi Prefectului 
Judeţului Valcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial 
al orasului Brezoi, precum şi pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro. 

INITIA TOR, 

PRIMAR, 

A VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

SanduNi~ ~" 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea si garantarea unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 1.500.000 Iei 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare inregistrat sub numarul ......... ./ ............ , intocmit de 

Primarul orasului Brezoi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
prevederile art. 129, alin. ( 4 ), lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Conform capitolului IV, art 61, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
consiliile locale pot aproba contractarea de imprumuturi pentru realizarea 
investitiilor publice de interes local; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art. 43 alin. ( 4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Contractul de finantare nr. 4793/27.09.2019 al proiectului Mobilitate 
Urbana Durabila in Orasul Brezoi, proiect finantat prin POR 2014-2020, 
Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 
de carbon, Prioritatea de investitie 4E - Promovarea unor strategii cu 
emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in 
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane 



multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 
Obiectiv specific 3.2- Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane de 
baza pe planurile de Mobilitate Urbana Durabila, cod SMIS 122064; 

Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al orasului Brezoi a 
Proiectului de hotarare privind aprobarea contractării si garantarii unei finantari 
rambursabile interne in valoare de 1.500.000 lei, cu o maturitate de 5 ani, de la CEC 
BANK - sucursala Rm. V aleea 

Costul finantarii rambursabile ce urmeaza a se contracta este: 

• Dobanda variabila ROBOR 6M + 3,25 p.p. 
Conditiile de contractare: 

o Perioada de tragere (consum): 6 luni de la data semnarii contractului 
de credit; 

o Perioada de gratie pentru plata principalului: 6luni de la data semnarii 
contractului; 

o Perioada de rambursare: 60 luni de la data semnarii contractului; 
o Mod de rambursare: In rate lunare egale de principal. 

Imprumutul in suma de 1.500.000 lei este destinat sustinerii cofinantarii si a 
cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitii Mobilitate Urbana 
Durabila in Orasul Brezoi, proiect finantat prin POR 2014-2020, SMIS 122064. 

Din bugetul local al orasului Brezoi se asigură 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. 
Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a orasului Brezoi următoarele 
date: 

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

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

c) gradul de îndatorare a orasului Brezoi 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie 

şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

SEF SEVICIU, 
BERBECE RODICA 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea si garantarea unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 1.500.000 lei 

A vand in vedere: 
- Prevederile art. 129, alin. ( 4), Iit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Conform capitolului IV, art 61, alin(4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
consiliile locale pot aproba contractarea de imprumuturi pentru realizarea 
investitiilor publice de interes local; 
Contractul de finantare nr. 4793/27.09.2019 al proiectului de investitii 
Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi, proiect finantat prin POR 
2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 4E -Promovarea unor 
strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii 
urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele 
urbane de baza pe planurile de Mobilitate Urbana Durabila, cod SMIS 
122064; 

Data fiind necesitatea sustinerii cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din 
cadrul proiectului de investitii Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi, proiect 
finantat prin POR 2014-2020, SMIS 122064, propun aprobarea contractării si 



garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.500.000 lei, cu o 
maturitate de 5 ani, de la CEC BANK - sucursala Rm. Val cea 

Costul finantarii rambursabile ce urmeaza a se contracta este: 

• Dobanda variabila ROBOR 6M + 3,25 p.p. 
Conditiile de contractare: 

o Perioada de tragere (consum): 6 luni de la data semnarii contractului 
de credit; 

o Perioada de gratie pentru plata principalului: 6luni de la data semnarii 
contractului; 

o Perioada de rambursare: 60 luni de la data semnarii contractului; 
o Mod de rambursare: In rate lunare egale de principal. 

Din bugetul local al orasului Brezoi se asigură 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. 
Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a orasului Brezoi următoarele 
date: 

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

h) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de 
contract; 

i) gradul de îndatorare a orasului Brezoi 
j) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie 

şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
k) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
1) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

PRIMAR, 
SCHELL BERT 


