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HOTĂRÂREA NR.128 

                                    din 11 septembrie 2014 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr. 46/2013 
privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de 40.000.000 lei 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 97, ale art. 104 alin. 
(1) lit. c) şi alin. (4), lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) şi (6) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 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, 

Luând act de Expunerea de motive nr.15.289/4.09.2014 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr. 46/2013 
privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de 40.000.000 lei, precum şi de avizul comisiilor de specialitate, 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes judeţean, a căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 140/20.10.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei "Parc auto pentru sporturi cu motor", Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 28/25.02.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem Integrat de gestionare a 
deşeurilor în judeţul Mureş" cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, respectiv 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.166/27.11.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei "Reabilitare şi modernizare DJ135 Măgherani - Sărăţeni" modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.126/27.10.2011,  

hotărăşte: 

Art.I.  Anexa  la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr. 46/2013 privind aprobarea 
contractării şi garantării unei finanţări  rambursabile interne/externe în valoare de 
40.000.000 lei se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.II. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş prin Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 
prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei Economice şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.cjmures.ro. 

 

PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                              SECRETAR 
                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr.15.289/04.09.2014 

Dosar VI D/1 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş  nr. 46/2013 privind aprobarea contractării şi garantării unei 

finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 46/2013 s-a aprobat contractarea şi 

garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei pentru 

cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor de interes judeţean care beneficiază de fonduri 

externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană („Parc auto pentru 

sporturi cu motor”, „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” 

şi „Reabilitarea, modernizarea  DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”), cu o maturitate de 10 ani. În 

baza acestei hotărâri şi a avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 

3361/2013 s-a încheiat cu CEC BANK S.A. contractul de credit de investiţii pentru proiecte 

finanţate din fonduri europene nr. RQ13113558663275/24029/2013, perioada de tragere a 

sumelor din credit fiind de 12 luni. 

Dificultăţile întâmpinate în execuţia lucrărilor din cadrul proiectului Parc auto pentru 

sporturi cu motor face imposibilă utilizarea componentei finanţării rambursabile aprobate 

şi contractate pentru cofinanţarea şi prefinanţarea acestui proiect până la finele perioadei 

de tragere a creditului. În prezent este în derulare procedura de achiziţie a serviciilor de 

revizuire a proiectului tehnic, inclusiv realizarea expertizei tehnice a lucrărilor executate 

până în prezent în cadrul proiectului Parc auto pentru sporturi cu motor, urmând ca după 

realizarea acestuia şi desemnarea unui nou executant pentru lucrările râmase 

implementarea proiectului să fie reluată. 

Ţinând cont de finanţarea rambursabilă în valoare de 19.986.024,8 lei neutilizată pentru 

proiectul Parc auto pentru sporturi cu motor  şi de necesitatea  asigurării în condiţii optime 

a lichidităţilor necesare pentru cofinanțarea şi prefinanţarea celorlalte  două proiecte 

prevăzute în anexa la  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr. 46/2013, se supune spre 

dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş  nr. 46/2013 privind aprobarea contractării şi garantării unei 

finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei   

  

PREŞEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                    Bartha Iosif  
 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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