ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 19/2021 privind contractarea unei finantari
rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 13.05.2021,
Avand in vedere:
- raportul Direcției Economice, inregistrat sub nr. 8011 din 12.05.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.19/24.02.2021 privind contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei;
- 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. 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. (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 modificarea titlului Hotărârii nr. 19/2021 și va avea următorul cuprins :
” Hotărâre privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 50.000.000 lei”.
Art. 2 - Se aproba modificarea articolului 1 din Hotararea nr.19/2021 si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 50.000.000 lei pe o
perioada de 15 de ani, din care 3 ani perioada de tragere din imprumut.”
Art. 3. – Se aproba modificarea si completarea articolului 2 din Hotararea nr.19/2021 si va avea
urmatorul cuprins :
”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. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea nr. 19/2021 privind contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei se modifica si se completeaza in mod corespunzator,
iar Anexa la Hotărârea nr. 19/2021 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Presedintele Consiliului Judetean
Calarasi.
Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie și Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesați.
PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Nr. 95
Adoptata la Calarasi
Astazi 13.05.2021
Intocmit, Director executiv,
Vladescu Aneta Claudia

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Aurel PARASCHIV

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa
la Hotararea nr. 95 din 13.05.2021

NECESAR FONDURI INVESTIȚII
Nr.
crt.

Denumire proiect
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 PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii
SSM, taxe avize, comisioane, Cofinantare racord electric,
inclusiv diverse și neprevăzute

Valoare totala
proiect

Valoare
Stadiul
Denumire
finantata din
rezlizarii
executant lucrare
credit
fizic (%)

Stadiul
rezlizarii
valoric

Data
estimata
finalizare
proiect

794,162.22

688,482

DECORA REZIDENT
S.R.L. CĂLĂRAȘI

0

105,680.08

17.11.2021

2

Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Calarasi executie lucrări, asistenta, ssm, diverse și neprevazute
(investitie multianuala)

7,071,501.53

5,801,494

OPTIM S.A.
CĂLĂRAȘI

15

1,270,007.96

01.09.2022

3

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

7,658,695.49

1,570,000

CONFORT S.A.
CĂLĂRAȘI

68

4,569,304.52

25.11.2021

3,085,020.33

2,935,290

Nu s-a demarat
achizitia

0

149,730.10

01.05.2024

1

4

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

5

DOTARI MEDICALE Corp nou SJU

4,675,000

4,675,000

Nu s-a demarat
achizitia

0

0

01.05.2024

6

Racord gaze centrala termică nouă, Bransament electric
corp nou SJU, racorduri gaze medicale, amenajări
exterioare, Demolari: clădire Centrală termică, cladire
RMN, cladire depozit alimente Documentații
tehnice+executie lucrari, asistenta tehnica, taxe ,
comisioane

3,651,000

3,651,000

Nu s-a demarat
achizitia

0

0

01.05.2024

7

8

Modernizare pod trecere raul Arges, km 23+000,
PT+DE+DTAC, executie lucrari, inclusiv asistenta
tehnica, consultanta si servicii SSM,taxe si cote legale

Proiect “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” - cofinantare proiect, elaborare PT,
documentații avize, taxe și demarare executie lucrari
(investiție multianuală) - FEDR

TOTAL GENERAL
PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

7,029,690.89

128,488,430.89

5,703,424

S.C. ENERGO
CONSTRUCȚII CIVILE
ȘI INDUSTRIALE
S.R.L. București

17

1,326,267.28

25.11.2021

24,975,310

1. ERICONS
SERVICES SRL+RIA
DESIGN
CONSULTING SRL
2. IRIMAT CONS SRL
+ MIRALEX SRL
BADIS FAST
3. DIMAR+EUROPEA
92 S.P.A.
4. BADIS FAST SRL

59

63,068,732.54

31.12.2022

50,000,000
DIRECTOR EXECUTIV,
Aneta-Claudia VLADESCU

