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HOTĂRÂREA NR.179/2020
privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,
MARȚI 23 IUNIE 2020
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
214/2020;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.214/2020;
• Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 378/ 17.06.2020 , privind contractarea de
către Municipiul Baia Mare a unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile;
• Raportul Direcției Proiecte, înregistrat cu nr. 7988/2020, privind necesitatea și oportunitatea
aprobării unui împrumut bancar pentru finanțarea unor investiții publice de interes local,
respectiv finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Programul
Operațional Regional 2014-2020.
Având în vedere :
• Prevederile Ordonanţei 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,
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 funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• 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;
• Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• Prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii ;
• Prevederile art. 129 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
• Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă contractarea unei finantări ramburabile interne în valoare de 130 milioane lei, cu o
maturitate de maximum 20 ani.
Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se f ace pentru asigurarea prefinanţării şi/sau
cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile , conform Anexei nr.
1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3 Din bugetul local al Municipiului Baia Mare se asigură integral plata :
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite și taxe aferente obiectivelor de investiții de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile al finanțării rambursabile menționate 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 Municipiului Baia Mare următoarele date:
a)hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/s au
completări ale acesteia;
b)valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;
c)gradul de îndatorare a Municipiului Baia Mare;
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 încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramures;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Ministerul Finanțelor Publice – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș;
• Direcţia Proiecte Programe;
• Serviciul Administrație Publică Locală.
Se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Baia Mare, precum şi
pe pagina de internet www. baiamare.ro

Pap Zsolt Istvan
Preşedinte de şedinţă
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Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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