ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 12.790.117,60 lei,
pentru refinantarea imprumutului contractat la CEC BANK Bucuresti sucursala Calarasi
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 30.01.2019,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 1144 din 22.01.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului
Public si Privat al Judetului;
- Hotararea nr. 5543/2018 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale
Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu cele ale art. 1 alin. (2), art. 4, art. 6, precum si ale Anexei nr. 1 din Hotararea Guvernului nr. 9/2007
privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a finantarilor rambursabile locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 1243 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.790.117,6 lei pe o
perioada de 16 de ani.
Art 2. - Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 are ca destinatie refinantarea contractului
de imprumut cu nr. RQ14081200713338/02.09.2014, incheiat cu CEC BANK Bucuresti sucursala Calarasi.
Art. 3. - Din bugetul propriu al judetului Calarasi se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 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. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii
Consiliului Judetean Calarasi nr. 223/2018 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 17.000.000 lei pentru refinantarea imprumutului contractat la CEC BANK Bucuresti sucursala
Calarasi.
Art. 7. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Judetului, in termenul prevazut de
lege, Presedintelui Consiliului Juetean 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.
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