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HOTĂRÂREA NR. 256 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern 

în valoare de 13.341.568,90 lei 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 Văzând referatul de aprobare nr. 340/24.07.2020 al domnului primar Adrian 

Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 18/23.07.2020 prin 

care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei;  

        Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data 

de 28.07.2020; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1) lit. f) și g), art. 61 alin. (1) și (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) 

și art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si  completările ulterioare; 

-  Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa și funcţionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

-  art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 

adecvarea capitalului; 

           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b și art. 197 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

Art. 1 Se aprobă contractarea unui  împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 

lei, cu o durată de 13 ani, din care: perioadă de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și 

comisioane și nu se rambursează rata de credit, perioadă de rambursare 10 ani, în care 

se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit. 



Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea 

investiţiilor publice cu cofinanţare de la U.E, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă Notele de fundamentare conform – ANEXEI nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini  conform – ANEXEI nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Ploieşti se asigură plata: serviciului 

anual al datoriei publice locale; oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiţii de interes local; alte cheltuieli neeligibile la finanţarea din împrumutul 

menţionat la art. 1. 

Art. 6 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Ploieşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 

modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea împrumutului acordat; 

c) gradul de îndatorare al municipiului Ploieşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a împrumutului; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente împrumutului; 

f) plăţile efectuate din împrumut; 

Art. 7 Ordonatorul Principal de Credite, Direcţia Economică, Direcţia Tehnic- 

Investiţii și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor.  

Art. 8 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoștinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020 

 

 

                                                                   Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                       Ioana Geanina SERBINOV 

                                                                                         

 

                         

 


