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HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de până la 28.968.799 lei, pentru refinanțarea împrumutului intern 
contractat de la Banca Comercială Romană (Contract nr.31/25.06.2013) 

 
 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.b),  alin. (3), lit. b), ale art. 
45, alin.(2), lit.b), coroborat cu art.98, art. 104, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.d), 
precum și ale art.115, alin.(1), lit.c), alin.(4),(5),(6), si art.97, alin.(1), din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) și art.61, 
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

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 completarile ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.29, alin.(1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice 
nr. 98/2016; 

 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 și completările ulterioare. 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 – SLATINA - Judeţul Olt   Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07  Fax: 0249/43.11.22 www.cjolt.ro 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL OLT 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

U.A.T. JUDETUL OLT  
COD INREGISTRARE FISCALA:4394706 

 

 

 



2 
 

 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 Codul civil, 
referitoare la contracte sau convenții; 

 Luând act de: 

a) Expunerea de motive  nr. 10885/18.10.2016, cu privire la Proiectul 
de Hotărâre nr.10886/18.10.2016 prezentată de către Președintele 
Consiliului Județean Olt, în calitatea sa de inițiator;     

b) raportul nr.10887/18.10.2016 al Directiei Economice, Buget – 
Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 

c) raportul nr. 11231/26.10.2016, al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanțe, integrare europeana, administrarea domeniului public 
și privat al județului; 

d) raportul nr.11221/26.10.2016, al Comisiei pentru administrația 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
relații cu cetățenii. 
           

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru 
refinanțarea datoriei publice locale; 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT , Județul Olt, adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de până la 28.968.799 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, 
fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 7 de ani. 

 Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face 
pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială 
Română (Contract nr.31/25.06.2013). 

 Art.3. Din bugetul local al JUDEȚULUI OLT se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții 
de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul mentionat la 
art.1. 

 Art.4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet 
a Consiliului Județean Olt –Județul Olt, următoarele date: 
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a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și 
orice modificări și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Județului Olt; 

d) durata serviciului datoriei pubice 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 ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Președintele Consiliului Județean Olt – Județul Olt și aparatul de specialitate 
din cadrul Consiliului Județean Olt. 

  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului 
Consiliului Județean Olt, în termenul prevăzut de lege, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Prefectului Județului Olt și se aduce la cunostința 
publică prin publicarea în Monitorul Oficial al JUDEȚULUI OLT, precum și pe 
pagina de internet -www.cjolt.ro. 

 

PREȘEDINTE 
MARIUS OPRESCU 

 
 
 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEȚULUI OLT 

                                                                           GABRIEL BULETEANU 
 

 

 
 

 

 

 

SLATINA, 27.10.2016 
Nr. 182 
CD/CC/4ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 voturi “pentru”.  
 


