AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei
finanțări rambursabile în vederea finanțării unor investiții ale
Municipiului Târgoviște, aflate în derulare
Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţa ordinară a lunii mai
2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16639/20.05.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16640/20.05.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;
▪ Prevederile art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unei finanţării
rambursabile pentru realizarea proiectelor de investiții „Reabilitare și
modernizare Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște” și „Reabilitarea
drumului de centură”, în următoarele condiţii:
- Valoarea finanțării rambursabile 50.000.000 lei;
- Perioada de tragere în termen de 24 de luni de la data semnării contractului
de finanțare;

- Perioada de rambursare 96 luni după finalizarea perioadei de tragere.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul
General al Municipiului Târgoviște.
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Nr. 16.639/20.05.2021
APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi
rambursabile în vederea finanțării unor obiective de investiţii derulate de
Municipiului Târgoviște

Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea proiectelor de
investiţii aflate în derulare, respectiv Reabilitare și modernizare Stadionul „Eugen Popescu” din
Târgoviște şi Reabilitarea drumului de centură, propun aprobarea demarării procedurii de
contractare a unei finanțări rambursabile conform dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silviana MARIN

Nr. 16.640/20.05.2021

APROBAT PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări
rambursabile în vederea finanțării realizării de investiții
În contextul diminuării veniturilor bugetului local din cauza alocărilor insuficiente prin Legea
Bugetului de stat în anul 2021, aşa cum s-a prezentat şi în şedinţa publică din data de 23.04.2021,
la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021, se impune identificarea unor soluţii
financiare în vederea asigurării continuităţii obiectivelor de investiţii aflate în derulare.
Prin urmare, propunem contractarea unei finanţări rambursabile pentru finanţarea invetiţiilor
ce se află în derulare de către Municipiul Târgovişte, astfel încât cu sumele disponibilizate din
secţiunea de dezvoltare să fie suplimentată secţiunea de funcţionare.
Finanţarea rambusabilă este în valoare de 50.000 mii lei pentru următoarele obiective de
investiţii:

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiții

1
2

Reabilitare și modernizare Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște
Reabilitarea drumului de centură
TOTAL

CREDIT PT
INVESTITII (mii lei)

20.000
30.000
50.000

Propunem ca acest credit sa fie utilizat în termen de 24 de luni (perioada de tragere și perioadă
de grație), iar rambursarea să fie realizată în 8 ani.
De asemenea, in situația identificării altor oportunități de finanțare creditul să fie utilizat, cu
aprobarea Consiliului Local, pentru finanțarea altor proiecte de investiții.
Ținând cont de faptul că datoria publică a Municipiului Târgoviște este la un prag de 3,91 % în
anul 2021, dintr-un maxim prevăzut de lege de 30% propunem aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile pentru finanțarea realizării proiectelor de investiții în următoarele
condiții:
- Valoarea finanțării rambursabile 50.000.000 lei,
- Perioada de tragere în termen de 24 luni de la data semnării contrcatului de
finanțare.
- Perioada de rambursare 96 luni după finalizarea perioadei de tragere.
Atașăm prezentului raport:
Simularea costului pentru un credit de 50.000.000 lei (anexa nr. 1).
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