ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 24.02.2021,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 2695 din 15.02.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea
Domeniului Public si Privat al Judetului;
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a finantarilor rambursabile locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 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 urmatoarele din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei
pe o perioada de 20 de ani, din care 3 ani perioada de tragere din imprumut.
Art. 2. - Contractarea finantarii rambursabile prevazute la articolul 1 se face pentru finantarea
obiectivelor de investitii prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. - Din bugetul propriu al judetului Calarasi se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la articolul 1.
Art. 4. (1) - Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Consiliului Judetean Calarasi urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta din contract;
c) gradul de indatorare a Consiliului Judetean Calarasi;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei
de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente finantarii rambursabile;
f) platile efectuate din finantarea rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Presedintele Consiliului
Judetean Calarasi.
Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului General al Judetului, in
termenul prevazut de lege, Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi si Prefectului judetului Calarasi si
se aduce la cunostinta prin publicarea in Monitorul Oficial al judetului Calarasi, precum si pe pagina de
internet www.calarasi.ro.
PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA
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Consiliul Judetean Calarasi

Anexa
la Hotararea nr. 19 din 24.02.2021
NECESAR FONDURI INVESTIȚII

Nr.
crt.

1

2

3

4

DENUMIRE OBIECTIV

Retele 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 Calarasi execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,
taxe avize, comisioane, Cofinantare racord
electric, inclusiv diverse și neprevăzute
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ
Calarasi - executie lucrări, asistenta, ssm,
diverse și neprevazute (investitie multianuala)
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scarile
aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara
aferenta corp B etajele P-5-SJU Calarasi,
executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica, SSM,
comisioane
Corp nou clădire în incinta Spitalului Judetean
de Urgenta Calarasi - OB.2 - GOSPODARIA
DE APA, STATIE EPURARE, RETELE
EXTERIOARE, PT + DE +DTAC, execuție
lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe
OB1+OB2, comisioane
DOTARI MEDICALE Corp nou SJU

5

6

7

8

Racord gaze centrala termică nouă, Bransament
electric corp nou SJU, gaze medicale, amenajări
exterioare, demolare corpuri clădire, SBC,
Medicină legală

Centrul Socio-Cultural Călărași(fost Palat
Administrativ)- PT+DE si executie lucrari,
servicii SSM, asistenta tehnica, taxe,
comisioane , cheltuieli diverse și neprevăzute
Modernizare pod trecere raul Arges, km
23+000, PT+DE+DTAC, executie lucrari,
inclusiv asistenta tehnica, consultanta si servicii
SSM, taxe si cote legale
TOTAL GENERAL

Presedinte,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Durata de
execuție

Valoare,
inclusiv
TVA (mii
lei)

8 luni

710

24 luni

6.436

Observații

Ordin de începere faza PT+DTAC
- în 07.12.2020, 8 luni (2 luni PT,
6 luni execuție), PIF estimat
august 2021

Ordin de începere lucrari
01.09.2020, termeni finalizare
septembrie 2022
Termen de finalizare oct 2021

24 luni

2.170

Termen de finalizare aprilie 2024
36 luni

2.941

12 luni

4.675

36 luni

3.651

36 luni

59.692

Achiziție în anul 3 de execuție
corp nou - aprilie 2023 - aprilie
2024
Racord gaze centrala termică
nouă, Bransament electric corp
nou SJU, gaze medicale,
amenajări exterioare, demolare
corp clădire RMN - Termen
finalizare aprilie 2024. Demolare
corpuri SBC și Medicină legală 2025.
ordin de începere pentru faza
Proiect tehnic - 21 oct 2020. 8
luni PT, 28 luni executie lucrari,
termen finalizare octombrie 2023
Termen de finalizare - 2021

6.725
87.000

Director executiv,
Aneta Claudia VLĂDESCU

