
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R A R E 
Referitor la: aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 

7.000.000 lei. 
 

 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 23.07.2015 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.712 din 17.07.2015, legal constituit, 
 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) 
lit.b),ale art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          Avand in vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 
finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare si cu cele ale Hotararii 
Guvernului Romaniei nr.9/2007 privind constituirea,componenta si functionarea Comisiei de 
autorizare a imprumuturilor locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 
            Tinand seama de prevederile art.41 alin.4 din din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            Luand in 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; 
            Tinand seama de dispoziţiile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenţii, 
              Luand act de: 
  - raportul nr.7778/16.07.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
  - raportul nr.206/22.07.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Bals; 
            Adopta prezenta 
 

H O T A R A R E 
 

Art. 1. - Se aprobă contractarea şi garantarea unui imprumut intern în valoare de 
 7.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani,perioada de tragere si de  gratie de 12   luni,cu posibilitate de 
prelungire de 12 luni.  
    Art. 2. - Contractarea şi garantarea imprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes local, pentru urmatoarele obiective: 
-Modernizare si reabilitare strazi in orasul Bals,jud.Olt; 
-Construire adapost caini fara stapan,oras Bals, jud.Olt; 
-Construire sarpanta cladire Colegiul Tehnic Bals,oras Bals,jud.Olt; 
    Art. 3. - Din bugetul local al oraşului Balş se asigură integral plata:  
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   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 finanţării 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 oraşului Balş următoarele date:  
   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări sau 
completări ale acesteia;  
   b) valoarea imprumutului în valuta de contract;  
   c) gradul de îndatorare a oraşului Balş;  
   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a imprumutului;  
   e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărui imprumut;  
   f) plăţile efectuate din fiecare imprumut.  
   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 
expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  
            Art.5.- (1) Garantarea imprumutului se va face cu veniturile bugetului local al orasului 
Bals.Cuantumul veniturilor cu care orasul Bals va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a 
ratelor,a dobanzilor si a comisioanelor derivate din acest imprumut, aferente anului respectiv. 
                       (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale 
Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetul local sau/si din imprumuturi pentru refinantarea 
datoriei publice locale. 
                       (3) Se imputerniceste primarul orasului Bals sa semneze in numele si pentru orasul Bals 
acordul de garantare a imprumutului precum si toate documentele necesare. 
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Balş, 
ing. Teodosescu Mădălin-Ady.  
    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Balş, în 
termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Balş şi prefectului judeţului Olt şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al judeţului Olt, precum şi pe pagina de 
internet www.bals.ro.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SMARANDACHE DAN 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                          lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                SECRETAR, 
                       
                                                                                       Jr. Dinu Constantin   

Balş, 23.07.2015 
Nr. 94 
(Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi) 
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