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HOTĂRÂREA NR.         / 2022 
 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până 
la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes 

județean 
 

 
Consiliul Judeţean Harghita; 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. _____/2022 al președintelui 
Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, întocmit la propunerea Direcţiei 
economice, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare 
de până la 50.000.000 lei pentru asigurarea surselor de finanțare necesare derulării in 
condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul local, Raportul de specialitate nr. 
_______/2022 al Direcției juridice și administrație publică, Referatul nr.____/ 2022 
privind urgența introducerii pe Ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 
50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică și investiții; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 20, alin. (1), lit. ,,f“ și ,,g“ și art. 61 alin. (1) Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 52/2003 privind transparența în administrația publică locală, republicată;  
- Ordonanței de urgența 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;  
- art. 29, lit. „f” Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- art. 41 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), alin. (5), ale art. 139 alin. (3) 
coroborat cu art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4) lit.d) precum și ale art. 196, 
art. 197, art. 200 si art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 



 
AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba la 
propunerea Direcţiei economice. 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DIRECTOR EXECUTIV 
 Borboly Csaba Bicăjanu Vasile 

 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia juridică și administraţie publică 

director executiv 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 

VIZAT 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 
coordonator compartiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 215 din data de 30.06.2022 
privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei pentru asigurarea surselor de 
finanțare necesare derulării in condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul 
local și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea 
investițiilor publice de interes județean, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de până la 50.000.000 lei, cu o maturitate de până la 15 de ani. 

Art.2. Contractarea și garantarea  finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face 
pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa la 
prezenta. 

Art.3. Din bugetul local al Județului Harghita se asigură integral plata: 
a) serviciul 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 durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita, 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice 
modificări și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract; 
c) gradul de îndatorare al Județului Harghita; 
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 în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Județului 
Harghita, stabilite potrivit legii. 
(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 Harghita să negocieze și 
semneze, în numele și pe seama Județului Harghita, contractul de împrumut intern, 
acordul de garantare a împrumutului, 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, să  aloce valoarea creditului pe obiectivele de investiții 



prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în funcție de necesitățile de finanțare și să 
semneze în numele Județului Harghita toate documentele necesare obținerii autorizării 
și derulării finanțării rambursabile interne. 

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și obținerea avizului din 
partea Comisiei pentru Autorizare a Împrumuturilor Locale, se  însărcinează 
preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Direcţia economică. 

Art.7 Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului 
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Consiliului Județean Harghita Biró 
Barna Botond și Barti Tihamér, secretarului judeţului Harghita Balogh Krisztina, 
administratorului public Incze Csongor, Direcției juridice și administrație publică, 
Direcţiei economice, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 

Art.8 (1) Hotărârea va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita, se va publica în 
presă, conform legii, şi pe pagina www.judetulharghita.ro a Consiliului Judeţean 
Harghita prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita. 
(2) De asemenea hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Harghita. 
 
_________, ____________/2022 
 
 
 
                                              CONTRASEMNEAZĂ 
 PREŞEDINTE,                                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina  
 

 

http://www.judetulharghita.ro/

