
ROMANIA
JUDEŢUL MEHEDINŢI
ORAŞUL BAIA DE ARAMA NR. 44/02.06.2016
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea contractării unui imprumut bancar intern rambursabil in valoare 

de 1.200.000 lei, in vederea finalizării proiectului finanţat din fonduri ale Uniunii 
Europene „Reabilitare Campus Şcolar, Şcoala de Arte si Meserii Constantin

Brancoveanu”

Consiliul Local al oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi,
Având in vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea 109/2008, cu 
modificările si completările ulterioare, ale cap.IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu 
modificările si completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile ar. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/200 prind normele de 
tehnica legislativa pentru aprobarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei 
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

Ţinând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenţii,

Luând act de:
- expunerea de motive prezentata de către primarul oraşului Baia de Arama, in 

calitatea sa de iniţiator, prin care propune aprobarea unui imprumut in valoare de 
1.200.000 lei, inregistrata cu nr. 8859/02.06.2016,

- raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat cu nr. 8860/02.06.2016;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (6), art. 63 
alin. (1), lit. c) si alin (4), lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1), lit. b), alin, (3), (5) si (6) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aproba contractarea unui imprumut bancar intern rambursabil in valoare de 
1.200.000 lei, cu o maturitate de maxim 20 ani, maturitate care va fi variabila in funcţie de 
oferta selectata.
ART. 2 Contractarea imprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanţarea 
cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Reabilitare Campus Şcolar Şcoala de Arte si 
Meserii -  Grup Şcolar Industrial Constantin Brancoveanu Baia de Arama, judeţul 
Mehedinţi”, cod SMIS 53692, axa prioritara 3, domeniul major de intervenţie 3.4 „apel de 
proiecte pentru fonduri realocate POR conform Deciziei C (2013)/9772 finale din anul 
2013, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării imprumutului.



ART. 3 Din bugetul local al oraşului Baia de Arama se asigura integral plata:
d) serviciului anual al datoriei publice locale;
e) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de interes local;
f) alte cheltuieli neeligibile ale imprumutului rambursabil prevăzute la art. 1.

ART. 4 Se insarcineaza compartimentele achiziti publice si buget contabilitate pentru 
selectarea celei mai avantajoase oferte existente pe piaţa bancara, conform legislaţiei in 
vigoare.
ART. 5 Se imputemiceste domnul Dunarintu Ionel Rafael - primarul oraşului Baia de 
Arama si domnul Cioata Nicolae -  contabil in cadrul Primăriei oraşului Baia de Arama 
pentru semnarea tuturor documentelor necesare contractări imprumutului.
ART. 6 (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia sa publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Baia de Arama, 
următoarele date:

g) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificări 
si/sau completări ale acesteia;

h) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract;
i) gradul de indatorare a oraşului Baia de Arama;
j) durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de 

gratie si de rambursare a imprumutului;
k) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
l) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabila.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui 
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART. 7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul oraşului 
Baia de Arama.
ART. 8 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului oraşului Baia de 
Arama, in termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Baia de Arama si Prefectului 
Judeţului Mehedinţi si se aduce la cunoştinţa publica prin afişarea la sediul primăriei Baia 
de Arama, precum si pe pagina de internet www.primariabaiadearama.ro.

Aceasta hotarare a fost adoptata in şedinţa de indata a Consiliului Local al 
oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, din data de 02 IUNIE 2016, cu votul a 9 
consilieri „pentru” si o „abţinere” (Stoican Victor) , fiind  prezenţi 10 consilieri ( absenţi: 
Salapa Ion, Tunaru Ilie, Daneasa Nicolae, Neata Iulian, Buncianu Gheorghe Dorin) din 
totalul de 15 in funcţie.
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