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HOTĂRÂRE
Referitor la: privind aprobarea contractării unei finanţări

rambursabile interne in valoare de 6.500.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de
investitii de interes local

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2021 prin Dispoziţia
Primarului Orașului Balș nr. 26/22.01.2021, legal constituit,

Avand in vedere:
Referatul de aprobare al Primarului orasului Bals, înregistrată sub nr. 1712/22.01.2021 privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei;
raportul de specialitate al Serviciului Buget Contabilitate , înregistrat sub nr.1715/22.01.2021

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interneîn valoare de 6.500.000 lei;
raportul de specialitate al Serviciului Initiativa, Dezvoltare Locala si Achizitii Publice,
înregistrat sub nr.1709/22.01.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 6.500.000 lei;
raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, înregistrat sub nr. 1707/22.01.2021,

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interneîn valoare de 6.500.000 lei;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 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, componența şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
ținând 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;
ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte

sau convenții;
Contractul de finantare nr.3302/09.10.2018 privind proiectul Cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3, STRADA Nicolae Balcescu, nr.193,195,197
din localitatea Bals, judetul Olt, numar de referinta/Cod SMIS:
POR/2017/3/3.1/A/2/TREGIUNI / 121613;
Contractul de finantare nr. 4006/12.03.2019 privind proiectul Creşterea eficienţei energetice a
corpurilor de cladire Internat 1, Internat 2, Ateliere si Cantina din cadrul Colegiului Tehnic
Bals(actual Liceul Tehnologic nr.l Bals), numar de  referinta/Cod SMIS:
POR/2018/3/3.1/B/2/SV 121613;



- Contractul de finantare nr. 3899/06.03.2019 privind proiectul Creşterea eficienței energetice a
Casei de cultură a oraşului Bals, numar de referinta/Cod SMIS: POR/2018/3/3.1/B/2/SV
123300;

- Contractul de finantare nr. 4131/10.04.2019 privind proiectul Creșterea eficienţei energetice a
corpului principalal Liceului Teoretic Petre Pandrea Balş — cod SMIS 123301;

- Contractul de finantare nr. 3987/06.03.2019 privind proiectul Modernizare si echipare
Gradinita cu program normal nr.2, Bals, numar de referinta/Cod SMIS: POR/2017/10/10.1a/7
REGIUNI / 122952;

- Contractul de finantare nr. 4093/08.04.2019 privind proiectul Reabilitare modernizare şi
echipare Grădiniţa cu program normalnr. 1 — cod SMIS 124084;

- Contractul de finantare nr. 3670/30.01.2019 privind proiectul Reabilitare termica pentru
imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals, jud.Olt, numar de referinta/Cod
SMIS: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI / 118674, constatând necesitatea contractării unei
finanţări rambursabile interne pentru implementarea proiectelor finantate prin Programul
Operational Regional 2014-2020

- avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanțe administrarea domeniului public si privat al oraşului, servicii și comerț din cadrul
Consiliului Local Bals,

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit. b, alin (4) lit. b, art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a)
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ adopta prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei, cu o
maturitate de 13 ani, perioadade tragere si de gratie de 24 luni, cu posibilitate de prelungire a perioadei de
tragere de 12 luni, cu respectarea Procedurii interne privind achiziţia de servicii de creditare.

Art. 2. - Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru asigurarea cofinantarii
eligibile a beneficiarului catsi a cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii investițiilor finantate prin
Programul Operational Regional 2014-2020 urmatoarelor obiective de investitii:

- Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3, str Nicolae Balcescu nr. 193, 195,
197 din localitatea Bals,jud. Olt- COD SMIS 121613;

- Crestreaeficientei energetice a corpurilor de cladire Internat 1,Internat 2,ateliere si cantinadin cadrul
Colegiului Tehnic Bals- COD SMIS 123299;

- Cresterea eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals- COD SMIS 123300;
- Cresterea eficientei energetice a corpului principalal Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals-COD SMIS

123301;
- Modernizare si echipare Gradinita cu program normal 2 Bals -COD SMIS 122952;
- Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu program normal nr.1 — COD SMIS 124084;
- Reabilitare termica pt imbunatatirea efic energetice Spitalul Bals - COD SMIS 118674

Art. 3. - Din bugetul local al Orasului Bals se asigură integral plata:
a) serviciului anualal datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate laart. 1.



Art. 4. - (1) Peîntreagaduratăa serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orasului Bals următoarele date:

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

b) valoareafinanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al Orasului Bals;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a

finanțării 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 decadăa fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat

sub sancțiunile prevăzute de lege.
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Art. 5. - Se împuternicește dl. Cătălin-Ştefan Rotea, Primarul Orasului Balş să demareze procedura internă
pentru achiziția de servicii de creditare, să negociezeşi să semneze, în numele şi pe seama Orasului Bals
contractul de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părțile
contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură
cu încheierea și punereaîn executare a contractului de împrumut intern.

Art. 6. - (1) Garantarea împrumutului se vaface din veniturile bugetului local al Orasului Bals. Cuantumul
veniturilor cu care Orasul Bals va garanta anual, vafi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a
comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderiale Guvernului României şivafi
plătit din bugetul local şi/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește dl. Cătălin-Ştefan Rotea, Primarul Orasului Bals să semneze în numeleși pentru Orasul
Bals acordulde garantare a împrumutului precum şi toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării
finanțării rambursabile interne.

Art. 7. - Se însărcinează Primarul Orasului Bals și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
Primarului Orasului Bals cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediui Secretarului General al Orasului Bals, în termenul
prevăzut de lege, Primarului Orasului Bals și Prefectului judeţului Olt şi se aducela cunoştinţă publică prin
publicarea pe pagina de internet www.primariabals.eu.

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TurecituMarin

Contrasemneaza pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr. Dinu Constantin
Bals 28.01.2021
Nr.14 )

(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)


