ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

HOTARARE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea și garantarea
unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședință ordinară din 26.05.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 8499 din 24.05.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 19 din 24.02.2021 privind contractarea
unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei, astfel cum a fost modificată și
completată prin Hotărârea nr. 95/2021;
- prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007
privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor
rambursabile locale, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 1166 si următoarele din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 58 alin. (1), art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 92 alin. (1) şi art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanța de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare;
- Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice
de interes județean a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost
aprobată prin:
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 76/28.05.2020, pentru modificarea Hotărârii nr.
28/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis,
Municipiul Călărași”;
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 8/30.01.2019 privind aprobarea documetației și
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare clădire sediu
CJ Călărași”;
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 13/19.02.2015 privind aprobarea documentației
tehnico-economice a obiectivului de investiție ”Modernizare, reabilitare corp A și B din cadrul
S.J.U. Călărași – faza DALI”;
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 207/01.10.2018 privind aprobarea documentației și
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Corp nou DS+P+5E în incinta S.J.U.
Dr. Pompei Samarian Călărași- faza SF” și HG nr. nr. 765/2019 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Corp nou DS + P + 5E ı̂n incinta Spitalului
Județean de Urgență «Dr. Pompei Samarian» Călărași";
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 49/29.04.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.
236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție
Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000 – faza DALI”;
•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 48/24.03.2021 pentru modificarea Hotărârii nr.
259/2017 privind aprobarea documetației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”
Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – Călărași - - port turistic de agrement – faza SF”;

•Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 143/12.10.2016 privind aprobarea documentației
tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiție ” Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000
– km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000
- km 15+365, Faza DALI”;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași
nr. 19/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 95/2021, aceasta
prezentând următorul cuprins:
”Art. 1. - Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în
valoare de 50.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.
Art. 2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru
realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 3. - Din bugetul propriu al județului Călărași se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a județului Călărași următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau
completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a județului Călărași;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei
de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele
Consiliului Județean Călărași. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călărași
pentru semnarea contractului de împrumut bancar și a contractului de garantare.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Județului
Călărași, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Călărași și
Prefectului județului Călărași și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul
Oficial al județului Călărași, precum și pe pagina de internet https://www.calarasi.ro/.”
Art. 2. – Se aproba modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 19/2021, aceasta
fiind înlocuită cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele
Consiliului Județean Călărași.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesați.
PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 111
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.05.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Aurel PARASCHIV

Intocmit, redactat: Director executiv,
Aneta Claudia VLĂDESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Călărași nr. 111 din 26.05.2021
Obiectivele prioritare pentru Consiliul Județean Călărași ce pot fi realizate cu aport
asigurat din împrumuturi rambursabile:
Nr.
crt.

Valoarea de
execuție potrivit
deviz general sau
valoare de contract
(TVA inclus)

Valoarea
finanțată din
credit (lei)

Obiectivul de investiții

Aprobat prin:

1.

Rețele tehnico-edilitare(alimentare cu apa,
canalizare, gaze naturale, electrice) si
circuite carosabile, pietonale, amenajare
spatii verzi pentru Locuințe de serviciu
(ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis,
Municipiul Călărași

H.C.J. Călărași nr. 76/28.05.2020, pentru
modificarea Hotărârii nr. 28/2019 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae
Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călărași”

938.498,7 lei

688.482 lei

2.

Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ
Călărași

H.C.J. Călărași nr. 8/30.01.2019, privind
aprobarea documetației și indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiții ”Reabilitare,
modernizare clădire sediu CJ Călărași”

7.071.501,53 lei

5.801.494 lei

3.

Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu
scările aferente corp A (scara1 - etajele 24; scara 2 - etajele P-4) + corp B etajele 15, cu scara aferenta corp B etajele P-5SJU Călărași

H.C.J. Călărași nr. 13/19.02.2015, privind
aprobarea documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiție ”Modernizare, reabilitare
corp A și B din cadrul S.J.U. Călărași – faza DALI”

7.658.695,49 lei

1.570.000 lei

4.

Corp nou clădire în incinta Spitalului
Județean de Urgenta Călărași - OB.2 GOSPODARIA
DE
APA,
STATIE
EPURARE, RETELE EXTERIOARE

H.C.J. Călărași nr. nr. 207/01.10.2018 privind
aprobarea documentației și indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiții ”Corp nou
DS+P+5E în incinta S.J.U. Dr. Pompei Samarian
Călărași- faza SF” și H.G. nr. 765/2019 pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții "Corp nou DS + P + 5E ı̂n
incinta Spitalului Județean de Urgență «Dr.
Pompei Samarian» Călărași"

99.312.023
lei
(Total)
din care
3.085.020,33
lei
Finanţare
C.J.
Călărași

2.935.290 lei

5.

Modernizare pod trecere râul Argeș, km
23+000

H.C.J. Călărași nr. 49/29.04.2020 pentru
modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiție Modernizare pod trecere
râul Argeș, km 23+000 – faza DALI”

7.145.686,37 lei

5.703.424 lei

6.

Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea –
Călărași -port turistic de agrement

H.C.J. Călărași nr. 48/24.03.2021 pentru
modificarea Hotărârii nr. 259/2017 privind
aprobarea documetației tehnico-economice a
obiectivului de investiții ” Dezvoltarea zonei
turistice Bratul Borcea – Călărași - - port turistic de
agrement – faza SF”

85.565.292,96 lei

8.326.000 lei

7.

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor
județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani –
Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 –
km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuța - limită județ
Ialomița, km. 0+000 - km 15+365

H.C.J. Călărași nr. 143/12.10.2016 privind
aprobarea documentației tehnico-economice ăi a
devizului general la obiectivul de investiție ”
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene
DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită
județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302
tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ
Ialomița, km. 0+000 - km 15+365, Faza DALI”

129.878.623 lei

24.975.310 lei

TOTAL

50.000.000 lei

PREȘEDINTE
ec. Vasile ILIUŢĂ

Intocmit, redactat:
DIRECTOR EXECUTIV, Aneta Claudia VLĂDESCU

