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HOTĂRÂRE
referitor la contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de

7.000.000 lei

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinara în data de 23.01.2020 prin
Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.123/17.01.2020, legal constituit,

Luand act de;
- referatul de aprobare nr.18900/23.09.2019 al Primarului orasului Bals;
- raportul de specialitate al Serv. Buget-Contabilitate — nr,18901/23.09.2019;

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;
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,
In baza prevederilor:

- art.129 alin(2) lit.b) coroborat cu alin(4) lit b) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.b) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-
Codul administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE
Art.1. Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 7.000.000 lei cu o
maturitate de 10 ani,perioada de tragere si de gratie de 48 luni,cu posibilitate de prelungire de 24
luni.
Art.2,. Contractarea se face in vederea implementarii proiectelor finantate prin Programul
Operational Regional 2014-2020,pentru urmatoarele obiective:

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

- Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire Internat 1, Internat 2, ateliere si
cantina din 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 principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea

Bals - COD SMIS 123301;
- Modernizare si echipare Gradinita cu program norma] 2 Bals-COD SMIS 122952;



-  Reabilitare,umodernizare si echipare Gradinita cu program normal nr.1- COD SMIS
124084;

- Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice Spitalul Bals- COD
SMIS118674;

- Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzatadin judetul Olt in perioada 2014-2020-
COD SMIS 2014+133612;

Art.3.Din bugetul local al orasului Bals se asigura integral plata:
- serviciului anualal datoriei publice locale;
- impozitesi taxe aferente implementarii proiectelor finantate prin Programul Operational

Regional 2014-2020;
- alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.].
Art. 4, - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligaţia să publice pe pagina deinterneta orașului 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) gradulde îndatorare a orașului 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 sau o alta persoana
imputernicita de acesta.

Art, 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Balş, ing.
Teodosescu Mădălin-Ady.

Art, 7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului
oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-
Contabilitate pentru ducerela îndeplinire şi Institutiei Prefectului -Judeţul Olt .
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