MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 259
privind contractarea unei finanţări rambursabile exerne, în vederea finanţarii
unor lucrări de investiţii publice de interes local
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 31.05.2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 și 4 lit.b, art.45 alin.2, art.63 alin.1 lit.c și
alin.4 lit.c, precum și ale art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 și alin.6 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007
privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele
ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului
nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și 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,
Ținând seama de prevederile art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții,
Luând act de:
a) referatul nr.85466/2018 al Direcției Economico-Financiare, aprobat de
Primarul Municipiului Craiova, referatul nr.85485/2018 al Direcției Investiții,
Achiziții, Licitații;
b) rapoartele de avizare ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și
Contencios Administrativ nr.86059/2018 și nr.85969/2018;
c) precum și rapoartele nr.237/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură,
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia
Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei Servicii Publice,
Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei Juridică,
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/nota de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.350/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de Avizarea a Lucrărilor
de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1”,
Hotărârea Consiliului Local nr. 351/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de

Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu
Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7”, Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a
Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale
și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract, precum
și Nota de Fundamentare nr.7545/21.05.2018 întocmită de RAT S.R.L. Craiova,
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 82104/21.05.2018, prevăzute în
anexă la prezenta hotărâre.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de 15
milioane euro, cu o maturitate de 15 ani.
Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta
hotărâre, în condițiile și termenii prevăzuți în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice
de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.
Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Craiova
următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice
modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate și garantate în valuta de
contract;
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și
a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări
rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru, pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Craiova.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului Județului
Dolj și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.primariacraiova.ro.
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ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.259/2018

LISTA PRIVIND INVESTIȚIILE DE INTERES LOCAL CE SE VOR FINANȚA DIN
ÎMPRUMUTUL CONTRACTAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

Nr.
crt.

Denumirea investiției de interes local
finanțat din împrumut

Valoare (euro cu TVA)

1

Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1

6.237.850

2

Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7

7.608.545

3

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6
unități de învățământ în Craiova

1.663.334

4

Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI

7.000.000

Total
Notă: * Cofinanțare Municipiul Craiova 7,5 milioane euro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius MIHAI

22.509.729*

