
ROMÂNIA         PROIECT 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _____martie 2013 

 

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de 89.000.000 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.5511/25.03.2013 a Direcţiei Economice la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de 89.000.000 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.42/2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - 
Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul 

Mureş",  
 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.41/2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei " Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 
153C Reghin -Lăpuşna, km 1+700- 29+000, judeţul Mureş", 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.119/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier pe DJ 142D Botorca-Deleni 
- Băgaciu KM 3+700-7+200", 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 
limita judeţului Sibiu - Apold - Sighişoara (DN 13) km 88+962, judeţul Mureş ", 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.36/2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei " Amenajare peisagistică Acces Aeroport Transilvania 

DN15 KM 61+422', 
prevăzute în anexa la prezenta, 



hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare 
de 89.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani. 

Art.2. Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
finanţarea proiectelor de interes judeţean 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.5511/25.III.2012 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  

aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe  
în valoare de 89.000.000 lei 

 

 
Având în vedere că modernizarea  infrastructurii de transport judeţene reprezintă o premisă pentru 

mărirea potenţialului turistic a judeţului şi  facilitarea relaţiilor economice interjudeţene, în perioada 

2011-2013 Consiliul Judeţean Mureş a aprobat realizarea următoarelor obiective de investiţii:  
 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 

1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul Mureş", valoare totală: 27.859.445 lei;  

 Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 153C Reghin -Lăpuşna, km 1+700- 29+000, 
judeţul Mureş", cu o valoare totală de 66.619.632 lei; 

 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 142D Botorca-Deleni - Băgaciu KM 3+700-7+200", cu o valoare 
totală de 8.534.873 lei; 

 Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu - Apold - Sighişoara (DN 13) 
km 88+962, judeţul Mureş, cu o valoare totală de 3.561.430 lei; 

 Amenajare peisagistică Acces Aeroport Transilvania DN15 KM 61+422 cu o valoare totală de 

8.530.659 lei. 
Datorită constrângerilor bugetare pe anul 2013, cauzate în principal din creşterea continuă a 

cheltuielilor de capital, în special cele aferente cofinanţării şi prefinanţării proiectelor care beneficiază de 
fonduri europene de postaderare, Consiliul Judeţean Mureş poate asigura sumele necesare finanţării 
obiectivelor de investiţii menţionate mai sus doar prin contractarea unui credit bancar. 

În concluzie, propunem contractarea unei finanțări rambursabile  în sumă de 89.000.000 lei cu o 
maturitate de 15 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. 

Luând în considerare cele prezentate anterior supunem analizei și adoptării Consiliului Județean 
Mureş proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare de 89.000.000 lei. 
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