ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
18.500.000 lei
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(3) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139
alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența şi
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
ţinând seama de prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau convenții;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către președintele Consiliului Județean Giurgiu, în calitatea
sa de inițiator, înregistrat sub nr.6313 din 09 aprilie 2021;
b) raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6314 din 09 aprilie 2021;
c) avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, a consiliului
județean;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor
publice de interes județean, a căror notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr. 83/07.04.2021 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru
contractarea unui credit intern, prevăzută în anexa la prezenta,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de
18.500.000 lei, după cum urmează:
a) 3.500.000 lei – credit investiții – finanțare contribuție proprie proiecte Fonduri
Europene, cu o maturitate de 13 ani;
b) 15.000.000 lei – credit punte revolving, cu o maturitate de 3 ani.
Art.2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea
investiţiilor publice de interes județean prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Din bugetul propriu al Județului Giurgiu se asigură integral plata:
a)serviciului anual al datoriei publice locale;
b)oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes județean;
c)alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menționate la art.1.
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Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Județului Giurgiu următoarele date:
a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;
b)valoarea finanţării rambursabile contractate în valută de contract;
c)gradul de îndatorare al Județului Giurgiu;
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele
Consiliului Județean Giurgiu.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al județului,
în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Giurgiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea în Monitorul Oficial al Județului Giurgiu, precum şi pe pagina de internet
www.cjgiurgiu.ro

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,20 aprilie 2021
Nr.90

Adoptată cu 18 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.
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Anexă
la Hotărârea nr.90 din 20.04.2021
a Consiliului Județean Giurgiu

Nr.
crt.

1

2

3

4

Denumire proiect
Well connected nodes Giurgiu – Borovo
to TEN-T transport network” – cod e-MS
ROBG 440 (Modernizare DJ 601
Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km
13+685 – 14+184 si 22+263 – 29+221,
7450 km)
Improved nodes Giurgiu-Byala for better
connection to TEN-T infrastucture” cod
e-MS ROBG 442 (Reabilitare DJ 412 A,
Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca –
Novaci – Popești – Mihăilești)
Invesment for a safe region: Giurgiu
County and Ruse District – ISR” cod
Smis 135 (Investiții pentru o regiune
sigură: Județul Giurgiu și Districtul
Ruse)
Restaurare, consolidare și dotare
„Muzeul Județean Teohari Antonescu”
TOTAL

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
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Valoare proiect
lei

Contribuție proprie
lei

24.292.483

257.221

39.172.939

514.162

24.853.741

318.567

11.855.745

2.370.934

100.174.908

3.460.884

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

