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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare din bugetul local pentru contractarea  unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de 3.500.000 lei pentru finanţarea lucrărilor din cadrul proiectelor 

« Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri din staţiunea Amara » şi « Reabilitarea parcului 

balnear din staţiunea Amara » în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu CEC BANK SA 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa ; 

Având în vedere :              

 -prevederile art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 

115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV (art.63 alin.5^1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.36 alin.1 lit.e^1  din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.13 din 22.02.2010 ; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.14/22.02.2010; 

-raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 

 -constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 

local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

65/28.06.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru «Modernizarea infrastructurii de drumuri 

în staţiunea Amara » şi  Hotărârea Consiliului local Amara nr.83/2008 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate revizuit privind  proiectul „Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara”; 

              În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. - Se aprobă disponibilizarea de fonduri suplimentare din bugetul local pentru contractarea  unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de 3.500.000 lei pentru finanţarea lucrărilor din cadrul proiectelor 

« Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri din staţiunea Amara » şi « Reabilitarea parcului 

balnear din staţiunea Amara » în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 

Art.2. –Se aprobă încheierea contractului de credit în valoare de 3.500.000 lei, cu o maturitate de 3  ani cu 

CEC BANK SA a cărei oferta se situează la valoarea de 1.491.316,67 lei cu 8,066% mai mult faţă de 

valoarea estimată la iniţierea procedurii. 

Art. 3. - Din bugetul local al  oraşului Amara se asigură integral plata: 

    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţărilor rambursabile menţionate la art. 1. 

    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Primariei orasului Amara următoarele date: 



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

completări ale acesteia; 

    b) valoarea finanţării rambursabile contractate; 

    c) gradul de îndatorare al orasului Amara; 

    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 primarul oraşului Amara. 

    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului, în termenul prevăzut de 

lege, primarului orasului  şi prefectului judeţului Ialomita şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 

în Monitorul Oficial al judeţului Ialomita, precum şi pe pagina de internet www primaria-amara.ro. 
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Ex. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


