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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 8.954.000 lei 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

  

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 nr.13988 din 08 iulie 2022 al președintelui; 

b) raportul de specialitate nr.13996 din 08 iulie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

c) avizul nr.96/11.07.2022al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

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.132/30.06.2022 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru 

contractarea unui credit intern, prevăzută în anexa la prezenta, 

ținând cont de: 

1. Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.144 din 28 iunie 2021 privind aprobarea 

obiectivului de investiții „Modernizare DJ 601 Bolintin Deal - Bolintin Vale – Malu Spart, km 

9+500 – 12+500 si 13+000 – 21+000, 11 km”; 

2. Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.70 din 07 aprilie 2022 privind aprobarea 

obiectivului de investiții „Modernizare DJ 404, limită județ Dâmbovița – Drăgăneasca – Florești, 

km 6+600-13+327, 6,727 km”; 

3. Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.228 din 24 septembrie 2021 privind 

aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000-

55+050, 5,050 km”; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 8.954.000 

lei, cu o maturitate de 5 ani; 

Art.2. Contractarea finanţării rambursabile a creditului ce va fi acordat/contractat de la 

OTP BANK ROMÂNIA SA, care este prevăzut la art.1 se face pentru realizarea obiectivelor de 
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investiţii publice de interes județean prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Descrierea garanțiilor: 

 - Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale Județului Giurgiu, 

așa cum sunt definite de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, constând în impozite, taxe, contribuții sau alte vărsăminte la bugetul 

local care au caracter de continuitate și permanență; 

Acestea reprezintă veniturile proprii (aşa cum sunt ele definite în prezent de Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare) aferente 

bugetului local pe anii de maturitate a împrumutului. Veniturile care se constituie în garanţie și 

care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor de garanţie, care se vor aplica cu 

prioritate față de orice revendicări ale unor terţi către Consiliul Județean Giurgiu, indiferent dacă 

aceşti terţi cunosc sau nu cunosc prezentele obligaţii asumate de Consiliul Județean Giurgiu, în 

conformitate cu Contractul de ipotecă asupra creanțelor bănești, anexă la prezentul Contract, 

constituită de către Consiliul Județean Giurgiu în calitate de Debitor Garant. 

- Ipoteca mobiliară asupra disponibilităţilor din conturile curente prezente şi viitoare ale 

Judeţului Giurgiu deschise la OTP Bank România SA. 

Art.4. Din bugetul local 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; 

Art.5. (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) hotărârile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia; 

b) valorile finanțărilor 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 finanţărilor 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.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Giurgiu. 

Art.7. 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 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                             Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,14 iulie 2022 

Nr.143 

 

 
Adoptată cu 17 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri”. 

http://www.cjgiurgiu.ro/
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Anexa 

la Hotărârea nr.143/14.07.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Credit investiții 

lei 

Perioada de 

gratie si de 

utilizare 

Perioada de 

rambursare 

 

1 

Modernizare DJ 601 

Bolintin Deal - Bolintin 

Vale – Malu Spart, km 

9+500 – 12+500 si 

13+000 – 21+000, 11 km 

1.617.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

2 

Modernizare DJ 404, 

limită județ Dâmbovița – 

Drăgăneasca – Florești, 

km 6+600-13+327, 6,727 

km 

3.251.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

3 

Reabilitare DJ 401A, 

Palanca – Stoenești, km 

50+000-55+050, 5,050 

km 

4.086.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

 TOTAL 8.954.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,       

Dumitru Beianu              

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Aurelia Brebenel 


