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HOTĂRÂREA NR. 154 
din 26 octombrie 2021 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.800.000 lei, în 

conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi 

clin Trezoreria Statului 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art.1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, 
republicată; 

b) Art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

c) Art. 7 alin. (2), precum şi art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte; 

d) Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. 
(4) lit. d) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

f) Art. 61-66 şi art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

g) Art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1 ), art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 
119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
h) Art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru 

unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului; 
i) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
luând act de: 
a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Buftea, domnul Pistol 

Gheorghe, în calitatea sa de initiator, înregistrat cu nr. 21321 /25.10.2021; 



b) Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Buget Finanţe, Contabilitate 
şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Buftea, înregistrat cu nr. 21329/26.10.2021; 

c) Viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de 
operaţiune; 

d) Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. · Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din 
venituri din privatizare în valoare de 12.800.000 lei, cu o maturitate de maximum 3 ani. 

Art. 2. · Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru proiectele 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 
asociate proiectelor, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării 
împrumutului, respectiv: 

✓ "Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora - Şcoala 

Gimnazială nr. 1, oraş Buftea, judeţ Ilfov", cod SMIS 122438; 
✓ "Extindere cu sală de sport şi anexe (prin desfiinţare Corp C3 ), dotarea acestora şi 

realizare împrejmuire - Şcoala Gimnazială nr. 3, oraş Buftea, judeţ Ilfov", cod SMIS 
122963; 

✓ "Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar - Cresă/Grădiniţă 

cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al 
Grădiniţei nr. 5, U.A.T. oraş Buftea, judeţul Ilfov", cod SMIS 123835; 

✓ "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - LOT 1 ", cod SMIS 133499; 
✓ "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - LOT 2", cod SMIS 131679. 

Art. 3. • Din bugetul local al U.A.T. Oraşul Buftea se asigură integral plata serviciului 
anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. 

Art. 4. • (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a U.A. T. Oraşul Buftea 
următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a U.A.T. Oraşul Buftea - exceptat de la prevederile art. 63 alin. (4) şi 
(41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei 
de rambursare a împrumutului; 
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 decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 



Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului Buftea. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
oraşului Buftea, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Buftea şi prefectului 
judeţului Ilfov şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi 
pe pagina de internet www.primariabuftea.ro. 
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