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HOTĂRÂREA NR.79
Din 28 iunie 2013
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 35.000.000 lei
Având În vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) şi alin . (4) lit. (b), ale art. 45 alin . (2), art. 63 alin. (1) lit.
(c) şi alin . (4) lit. (c) , precum şi ale art. 115 alin . (1) lit. (b), alin. (3), (5) şi (6) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată ;
• prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernu lui nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 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 , componenţa şi funcţi onarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. 41 alin . (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republ i cată , cu modificările şi
completările ulterioare;
• prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 1.164 şi următoarele din Codul civil, referitoare
la contracte sau convenţii ,
Luând act de:
• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Direcţiei
Economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea ;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru real izarea
investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin :
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 59/31.07.2009 privind aprobarea cofinan ţării
proiectului "Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare şi Dotare Grup şcolar
Dumitru Dumitrescu" derulat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale:', Domeniul de intervenţie 3.4:
„Reabilitarea , modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă ", astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Buftea
nr.69/07.09.2011 , nr.89/14.11.2011 , nr.90/14.11 .2011 ;

•
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•

Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.
21125.02.201 O privind participarea
Consiliului Local al oraşului Buftea în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ilfov cu
Proiectul "Planul integrat de dezvoltare urbană a oraşului Buftea" în cadrul
Programului Operaţional Regional Axa1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
- \poli urbani de creştere, Domeniul major de investiţie 1.1. - planuri integrate de
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: "Poli de dezvoltare urbană";

•

Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 50109.06.201 O privind aprobarea proiectelor
individuale: "Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile
în oraşul Buftea", "Crearea parcului „Dintre flori" amenajare arhitecturală şi
peisagistică a acestuia, oraşul Buftea", "Modernizarea arhitecturală şi peisagistică
a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale", "Dezvoltarea şi
modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subterană în oraşul Buftea",
"Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din oraşul
Buftea", "Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea", în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritara 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de
dezvoltare urbană", Sub-domeniul: centre urbane şi a documentaţiilor tehnicoeconomice aferente proiectelor mai sus menţionate, astfel cum a fost modificată şi
completată prin H.C.L. Buftea nr.60/05.08.2011;

•

Hotărârea

Consiliului Local Buftea nr. 28/14.03.2013 privind aprobarea modificării
a cheltuielilor aferente proiectelor individuale din cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri
integrate de dezvoltare urbană";

bugetului

•

şi

Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 78/28.06.2013 privind modificarea H.C.L.
Buftea nr. 50/09.06.201 O privind aprobarea proiectelor individuale: "Modernizarea
infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea", "Crearea
parcului „Dintre flori" amenajare arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul
Buftea", "Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi
corespunzătoare aliniamentelor stradale", "Dezvoltarea şi modernizarea sistemului
de iluminat, cu reţea subterană în oraşul Buftea", "Crearea unei zone verzi de
utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din oraşul Buftea", "Extinderea
sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în oraşul Buftea", în cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare
urbană", Sub - domeniul: centre urbane şi a documentaţiilor tehnico - economice
aferent proiectelor mai sus menţionate;

Consiliu/ Local al

oraşului

Buftea

adoptă

prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1. - Se aprobă contractarea unei
35.000.000 lei, cu o maturitate de 1O ani.

finanţări

rambursabile interne în valoare de

Art. 2. - Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru
realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
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Art. 3. - Din bugetul local al oraşulu i Buftea se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) · oricăror impozite ş i taxe aferente rea liză rii obiectivelor de i nvestiţii de interes

local;
c) alte cheltu ieli neeligibile ale
prezenta hotărâre .

finanţării

rambursabile

menţionate

la art. 1 din

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principa l de credite are ob li gaţia să publice pe pagina de internet a oraşulu i Buftea
următoarele date:
a) h otărârea Com isiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice
modificări şi/sau comp letări

ale acesteia;
b) valoa rea finanţării rambursabile co ntractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a oraşului Buftea;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie ş i a
perioadei de rambursare a finanţă rii rambursabile;
e) dobânzile, com isioanele ş i orice alte costuri aferente fiecărei finanţări
rambursabile ;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare ramb ursabi l ă .
(2) Datele prevăzute la alin . (1) se actuali zează în prima
trim estru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

decadă

a

fiecă ru i

Art. 5. - Cu ducerea la înd eplinire a prezentei h otărâri se însărcinează primarul
oraşului

Buftea .

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretaru lui oraş u lui

Buftea, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Buftea şi I nst ituţiei. Pefectului
Ilfov şi se aduce la cu n oştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet
www.primariabuftea.ro.

judeţului

Contrasemnează ,

S ~TAR,

GHEOR~A-CAMELIA
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Anexa nr.1 la H.C.L. Bufte a nr. 79128.06.2013

Denum ire
investitie
„ Consolidare,
reabilitare,
extindere,
modernizare şi
dotare Grup
Şcolar Dumitru
Dumitrescu
Buftea".
Extinderea
sistemului de
supraveghere
video pentru

Cod proiect/
contract
finantare
SMIS 1235
Contract de
finanţare:

2747/30. 12.2011

H.C.L. de
aprobare

Valoare totala
(lei cu TVA)

Repr.%
din

Valoare finanţata
din credit banca r

val.tota lă
Hotărârea

24.630.482,27

85,48%

21.054. 108,67

2. 667. 2 12, 24

99 ,89%

2.648.358, 13

5.674.989, 12

99 ,66%

5.655. 550, 34

15.238.361,33

37,02

5.641.982 ,86

48.211.044,96

-

35.000.000.

Consiliului Loca l
Buftea nr.
59/31.07:2009
modificată şi
comp l etată

SMIS 2090
Contract de
finanţare:·

3592/28 .12.2012

creşterea

-H.C.L. Buftea
nr.21125.02.201 O
- H.C. L. Buftea
nr.50109.06.201 O,

siguranţei şi

prevenirea
criminalităţii

în
Buftea
Crearea unei
zone verzi de
utilitate publică
pentru cartierul
Flamânzeni, din
oraşul Buftea
Crearea parcului
„Dintre flori"
amenajare

3652/15.02.2013

arhitecturală şi

3684/15 .02.2013

oraşul

peisagistică

SMIS 20930
Contract de

m od ifi cată şi

finanţare:

- H.C.L. Buftea
nr. 28/14.03.2013

SMIS 20918
Contract de

compl etată

finanţare:

a

acestuia, oraşul
Buftea
TOTAL

SEC~R,

GHEORGH~A - CAM ELIA
DIRECTOR EXEC UTIV,
RABEGA LU IZ A RUXANDR

