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JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _____martie 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, precum şi ale 

art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
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; 

ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, referitoare la contracte, 

luând act de: Expunerea de motive nr.5510/25.03.2013 a Direcţiei Economice la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare de 40.000.000 lei, precum şi avizul comisiei 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, prevăzute, în anexa la prezenta, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. 

Art.2. Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe 



nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană, prevăzute în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 
Art.3.Din bugetul local al judeţului Mureş se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b)oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
c)alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate 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 judeţului Mureş următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a judeţului Mureş; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
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. 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.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 
prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Direcţiei economice şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.cjmures.ro 

 
 

  PREŞEDINTE          Avizat pentru legalitate 

   Ciprian Dobre                SECRETAR  
 
             Aurelian Paul Cosma 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
          
 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL MUREŞ 
  CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Direcţia Economică 

    Nr.5510/25.03.2013 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  

aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe  
în valoare de 40.000.000 lei 

 

Consiliul Județean Mureş a obținut finanțarea a trei mari obiective de investiții publice de interes 
județean din fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană, astfel: 
 

 În data de 13 mai 2010 a fost semnat Contractul de finanţare nr.715-cod SMIS 2812, 
privind implementarea proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor”, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în 

calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Mureş, Axa 
Prioritară 5-Dezvoltare durabilă şi promovarea Turismului, Domeniul Major de Intervenţie 
5.2-Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 

resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Bugetul total al proiectului este 
în valoare de 58.136.243 lei, defalcat în tabelul de mai jos: 

 

Valoarea 
totală a 

proiectului, 

inclusiv TVA 

din care: 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 
FEDR şi buget de 
stat inclusiv TVA 

aferent cheltuielilor 
eligibile 

Cofinanţarea 
Consiliului 

Judeţean Mureş 

inclusiv TVA  

din care:contribuţia proprie 

efectivă a Consiliului judeţean 
Mureş (fără TVA aferent 

cheltuielilor eligibile, care se 

rambursează de la bugetul de 
stat) 

lei lei lei lei 

1=2+3 2 3 4 

58.136.243 23.615.273 34.520.970 29.950.272 

 
 În data de 30 iunie 2010 a fost semnat Contractul de finanţare nr.96065-cod SMIS CSNR 

18590 privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Mureş”, incheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 şi Unitatea 
Administrativ-Teritorială Judeţul Mureş, Axa Prioritară 2- Sector managementul 

deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, Domeniul Major de Intervenţie 2.1- 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii 
de management al deşeurilor”. Bugetul total al proiectului este în valoare de 223.612.820 

lei, defalcat în tabelul de mai jos: 
 

Valoarea 
totală a 

proiectului, 
inclusiv TVA 

din care: 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 
FEDR şi buget de 
stat inclusiv TVA 

aferent cheltuielilor 
eligibile 

Cofinanţarea 

Consiliului 
Judeţean Mureş, 

din care:contribuţia proprie 
efectivă a Consiliului judeţean 

Mureş (fără TVA aferent 

cheltuielilor eligibile, care se 
rambursează de la bugetul de 

stat şi fără contribuţia 

consiliilor locale) 

lei lei lei lei 



1=2+3 2 3 4 

223.612.820 191.149.625 32.463.195 21.560.000 

De asemenea, în data de 29.12.2011 a fost semnat Contractul de finanţare nr.2768 cod SMIS 5636 

privind implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni” încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism 

Intermediar şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Mureş, Axa Prioritară 2-"Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniu major de intervenţie 2.1 - "Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 

centură". Bugetul total al proiectului este în valoare de 56.455.216 lei, defalcat în tabelul de mai jos:  
 

Valoarea 
totală a 

proiectului, 
inclusiv TVA 

din care: 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 
FEDR şi buget de 
stat inclusiv TVA 

aferent cheltuielilor 
eligibile 

Cofinanţarea 

Consiliului 
Judeţean Mureş, 

din care:contribuţia proprie 
efectivă a Consiliului judeţean 

Mureş (fără TVA aferent 

cheltuielilor eligibile, care se 
rambursează de la bugetul de 

stat) şi necesarul de 

prefinanţare 

lei lei lei lei 

1=2+3 2 3 4 

56.455.216 54.460.777 1.994.439 10.000.000 

 
În vederea asigurării fondurilor necesare pentru cofinanțarea primelor două proiecte, respectiv 

cofinanţarea şi prefinanţarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni” , 
precum şi pentru plata cheltuielilor neeligibile, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestor 

cheltuieli – a căror valoare totală se cifrează la 61.510.272 lei –, propunem contractarea unei finanțări 
rambursabile  în sumă de 40.000.000 lei cu o maturitate de 10 ani, garantat cu veniturile proprii, în 
conformitate cu prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică şi a Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale. 
Selectarea instituției financiare cu care urmează să se încheie contractul de finanțare 

rambursabilă se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

Contractul de finanțare rambursabilă se va semna numai după obținerea avizului favorabil al 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice 
locale nr. 273/2006. 

În baza celor sus menţionate supunem analizei și adoptării Consiliului Județean Mureş proiectul 

de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de 40.000.000 lei. 
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