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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea contractării  şi garantării unei finanţări rambursabile interne în  

valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean 

  
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 13696/2021 - R din 08.06.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 62 din 30.03.2021 privind 
împuternicirea Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea inițierii negocierilor, în 
numele județului Ialomița, pentru contractarea și/sau garantarea unei finanţări 
rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane lei, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate comun nr. 13714/2021 - Z din 08.06.2021 al Direcţiei Buget 
Finanțe și Direcției Investiții și Servicii Publice; 

- Avizul nr. 14074/2021 - B din 10.06.2021 al Comisiei economico-financiară, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 13962/2021 - X din 09.06.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 13864/2021 - J din 09.06.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b) și art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
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 - prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2158-2170 din Codul civil; 
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021,  
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finalizarea proiectelor 

aferente obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean, ale căror documentații tehnico-
economice au fost aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Ialomița prevăzute în anexa 
la prezenta hotărâre, 
  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 100.000 mii lei, cu o maturitate maximă de 15 ani și o perioadă de grație de 1 an. 
 
           Art.2 Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face 
pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3 Din bugetul local al Județului Ialomița se asigură integral plata:   
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.  

 
Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Ialomița următoarele 
date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare al Județului Ialomița; 
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 (1) Garantarea finanțării rambursabile se va face din veniturile bugetului local 

al Județului Ialomița. 
 (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze în 

numele și pentru Județul Ialomița contractul de împrumut intern, acordul de garantare al 
împrumutului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare 
poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de 
împrumut intern și să semneze în numele Județului Ialomița toate documentele necesare 
obținerii, autorizării și derulării finanțării rambursabile. 
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Art. 6 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să aprobe prin 

dispoziție ”Procedura internă” pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne, în 
concordanță cu prevederile art. 29 alin. (1)  lit. f), coroborat cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare în vederea 
asigurării aplicării principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea 
reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii. 
 
           Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și, spre 
ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie adusă la cunoștință publică 
prin publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al 
Judeţului”. 
 
 
 

            PREŞEDINTE,  
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                      MARIAN PAVEL                                   Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                    ADRIAN ROBERT IONESCU    
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