
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare

de pana la 9.857.143 lei, respectiv in valoare de pana Ia 2.570.656 lei pentru
refinantarea datoriei publice locale

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.29.739/13 decembrie 2019 al d-lui
ing.Tiseanu Horia LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la
9.857.143 lei, respectiv in valoare de pana la 2.570.656 lei pentru refmantarea
datoriei publice locale;

Tinand seama de:
- raportul nr.29.740/13 decembrie 2019, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.29.870/16 decembrie 2019, promovat de Directia investitii din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.29.871/16 decembrie 2019, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, finanJe, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public sj privat $i agricultura din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.29.741/
13 decembrie 2019;

^

In raport de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2007
privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele
ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr.
9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile art.ll66 si urmatoarele din Codul civil,
referitoare la contracte sau conventii;

s*,

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.9, pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99/1997;

- art.l29, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."b" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,



Constatand necesitatea contractarii unei fmantari rambursab,ileiriternepentru
realizarea unor obiective de interes de investitii de interes local deosebit de
importante,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba contractarea unor fmantari rambursabile interne, dupa cum
urmeaza:

a) O fmantare rambursabila interna Tn valoare de pana la 9.857.143 lei, cu o
maturitate de 5 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achizitia de
servicii de creditare.

b) O fmantare rambursabila interna in valoare de pana la 2.570.656 lei, cu o
maturitate de 5 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achizitia de
servicii de creditare.

Art.2. - Contractarea finantarilor rambursabile prevazute la art.l se face
pentru:

a)
* refman^area imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana

SA, Tn valoare de pana la 3.000.000,10 lei conform contractului de credit nr.
26/04.06.2013.

* refman^area imprumutului intern contractat de la BRD Groupe Societe
Generale SA, in valoare de pana la 6.857.142,90 lei conform contractului de
creditnr.l58520/9022/23.11.2015.
b)

* refman^area imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana
S.A, in valoare de pana la 570.656,00 lei conform contractului de credit
nr.DM/24.11.2010.

* refinanJarea imprumutului intern contractat de la CEC Bank SA, in valoare
de pana la 2.000.000,00 lei conform contractului de credit nr.
2052020000/40/07.10.2011.

Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Campina se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii

de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale fmantarii rambursabile mentionate la

art.l.
Art.4.(l) - Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul

principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului
Campina urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice
modificari si/sau completari ale acesteia;

b) valoarea finantarilor rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare al Municipiului Campina;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie

si a perioadei de rambursare a finantarilor rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei fmantari

rambursabile;



f) platile efectuate din fiecare fmantare rambursabila.
(2) - Datele prevazute la alin.(l) se actualizeaza in prima decada a

fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art.5. - Se imputerniceste dl. Horia Laurentiu Tiseanu, Primarul Municipiului

Campina sa demareze procedura de atribuire in vederea contractarii fmantarilor
rambursabile interne si sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Campina
contractele de imprumut intern, precum si orice alte modificari si completari
convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau
cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in
executare a contractelor de imprumut intern.

Art.6.(l) - Garantarea imprumuturilor se va face din veniturile bugetului local
al Municipiului Campina. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Campina va
garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, a dobanzilor si a
comisioanelor referitoare la aceste imprumuturi, aferent anului respectiv.

(2) - Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau
raspunderi ale Guvernului Romaniei si va fi platit din bugetul local si/sau din
imprumuturi pentru refmantarea datoriei publice locale.

(3) - Se imputerniceste dl. Horia Laurentiu Tiseanu, Primarul
Municipiului Campina sa semneze in numele si pentru Municipiul Campina
acordurile de garantare ale imprumuturilor precum si toate documentele necesare
obtinerii autorizarii si derularii fmantarilor rambursabile interne.

Art.7. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Campina si serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.

Art.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei investitii;
- Directiei juridice.

Presedintede^edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

d-na Clinciu Monj^ca - Iozefina jr.M6idoveanu Elena
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