HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării
proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană

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 si ale art.115
alin.(1) lit. c), alin.(4),(5),(6) și art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 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 si 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 completările ulterioare:
Potrivit prevederilor art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată,
modificata si completata prin Legea nr. 29/2011;
Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea
nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil,
republicat, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de Expunerea de motive nr. 11295/18.10.2018 cu privire la Proiectul
de hotărâre nr. 11296/18.10.2018, prezentată de către Președintele Consiliului
Județean Olt, in calitatea sa de inițiator;
- Raportul nr.11297/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
- Raportul nr.11610/24.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget
- Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Judeţului;
- Raportul nr.11559 /23.10.2018 al Comisiei pentru administratie publica, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea
investițiilor publice de interes județean;
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT , Județul Olt, adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne
în valoare de până la 25.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și prefinanțării
proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană, cu o maturitate de până la 10 de ani, din care o perioada de grație de
până la 3 ani și o perioada de rambursare de până la 7 ani.
Art.2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se
face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute in anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Din bugetul local al Județului Olt se asigura 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 menționat la art. 1.
Art.4. (1) Pe întreaga durata 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:
a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si orice
modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contactate/garantate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al Județului Olt;
d) durata serviciului datoriei publice 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 in prima decada a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, să negocieze
și semneze, în numele și pe seama Județului Olt, contractul de împrumut intern,
precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și
orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni
necesară în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de
împrumut intern.
Art.6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al
Județului Olt.
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale
Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi
pentru refinanțarea datoriei publice locale.
(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze în
numele și pentru Județul Olt acordul de garantare a împrumutului, precum si toate
documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Președintele Consiliului Județean Olt și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Olt.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Județului
Olt, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției
Prefectului - Județul Olt și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul
Oficial al Județului Olt, precum și pe pagina de internet www.cjolt.ro.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar al Județului Olt
Marinela-Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”.

Anexă la H.C.J. nr. 173/25.10.2018
Nr.
Crt.

Denumire obiectiv de investitii

Valoare investitie
TVA inclus
RON

Hotărârea Consiliului
Județean

Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 143/ 2016, modificată
112.602.793,20
prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 84/2017

1

Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)

2

Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul
Eparhial Social-Cultural

10.033.338,60

Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 89/ 2016

3

Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru
sediul Consiliului Județean Olt

2.276.214,72

Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 128/ 2017

4

Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la
Bibioteca Județeană Olt „Ion Minulescu ”

Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 129/ 2017, modificată
1.067.371,54
prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 38/2018

Total

125.979.718,06
Presedinte
MARIUS OPRESCU

(5ex)

Director executiv,
Constanța Dumitru

Contrasemneaza
Secretar al Judetului Olt
Marinela Elena ILIE
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