
    

   
   [iipdf ZIsemiea)

20,(6 IRNRSIMILEXD
CERTIFIED VRRGEAERTSTEA
HI 9001

     
  
 
 

Tel.: 0243 230200 - , a. web: www.cicnet.ra
Fax: 0243 230250 Slobozia Piaţa Revoluţiei Nr, 1 e-mail: cjiPcicnet.ro

PROIECTDE HOTĂRÂRE NR. 6.
privind aprobarea contractării şi garantării uneifinanţări rambursabile interne în valoare

de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiţii de interesjudețean

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare ur.__/3696 /2021-8 din _084%2021 al Preşedintelui
Consiliului Județean Ialomiţa,

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 62 din 30.03.2021 privind

împuternicirea Președintelui Consiliului Judeţean Ialomița în vederea inițierii negocierilor, în
numele județului Ialomiţa, pentru contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile
interne/externe în valoare de 100 milioane lei,

Examinând:
- Raportul de specialitate nr. 18% /2021X din 9106 2021 al Direcţiei Buget Finanţe,
- Avizul nr. din 2021 al Comisiei economico-financiară, protecția mediului şi

turism;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecția mediului şi turism,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit.b) şi art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) Lit. d) din

Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 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.9/2007privind constituirea, componenţa şi funcționarea

Comisiei de autorizare a imprumuturilor 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, ratificatăprin Legea nr. 199/1997,

- prevederile art. 29 alin. (1) lit. P) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2158-2170 din Codulcivil,

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița
aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean 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 Judetean Ialomița prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre,
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea şi garantarea uneifinanţări rambursabile interne în valoare de

100.000 miilei, cu o maturitate maximă de 13 ani şi o perioadă de graţie de 1 an.

Art.2 Contractarea şi 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 Judeţului Ialomiţa se asigură integral plata:
d) serviciului anual al datoriei publice locale,

b) oricăror impoziteși taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local,
c) alte cheltuieli neeligibile alefinanțării rambursabile menționate la art. ].

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

credite are obligația săpublice pe pagina de internet a Judeţului Ialomița următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau

completări ale acesteia,

b) valoareafinanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract,
c) gradul de îndatorare al Județului Ialomiţa,

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare afinanţării rambursabile,;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferentefiecăreifinanţări rambursabile;
p plățile efectuate dinfiecarefinanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5 (1) Garantarea finanțării rambursabile se va face din veniturile bugetului local al

Judeţului Ialomiţa.

(2) Se imputerniceşte Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze în numele şi
pentru Județul Ialomița contractul de împrumut intern, acordul de garantare al împrumutului,
precum și orice alte acte, documente, notificări saucereri a căror semnare poate deveni necesară în

legcitură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern și să semneze în
numele Judeţului lalomița toate documentele necesare obținerii, autorizării şi derulării finanţării

rambursabile.

Art. 6 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Județean Ialomița să aprobe prin dispozitie
"Procedura internă” pentru contractarea unei finanţări 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, recunoaşterea reciprocă, transparența,
proporționalitatea şi asumarea răspunderii.

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Judeţean Ialomita și, spre ştiinţă,
Instituţiei Prefectului — Judetul Ialomița, urmând săfie adusă la cunoștință publică prin publicarea

pe site-ul Consiliului Județean Ialomiţa, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului”.

PREȘEDINIE AVIZAT,
Secretarul generaljudețului Ialomița

MARIANPA VEI, Adrian Robert IONESCU

Consiliul Judetehn Ialomita
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Anexă

[a Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa

nr, /

Lista obiectivelor de investiții pentru care se solicită finanțare rambursabilă internă

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Hotărârea Consiliului -.
, Valoareafinanţării

Nr Judeţean Ialomiţa rambursabile

” DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII privind aprobarea ,
crt. | ; interne

documentației tehnico- .
, -mii lei-

economice

1 |Modernizareași dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean Urgenţă 42/25,02.2021 10.000

Slobozia

2 |Construirea Blocului Operatordin cadrul Spitalului Judeţean 123/07.08.2020 10.000

Urgenţă Slobozia

3 Reabilitarea, modernizareași dotarea Ambulatoriului din cadrui 112/16.10.2018 5.000

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia

4 Reabilitarea monumentuluiistoric şi de arhitectură Conacul Bolomey 29/21.02.2020 5.000

5 |Modernizare DJ 201 Bueşti-Ivănești-lon Ghica-Ciulnița-Cosâmbești- 57/30.03,2021 10.000

Măreuleşti, lim 57+000 - km 84+000

6 |Modernizare DJ 201 tronson 1 DN 2 Coşereni-Axintele-Orezu, km 55/30.03.2021 10.000

0-+000 - km 35+400

7 Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi —Albeşti — Andrăşeşti 187/27.11.2020 30,000

--Gheorghe Doja — Crunţiintersecţie cu DJ 102H, Dă 102H intersecţie

cu DJ 306 — Reviga - Cocora —intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E£

intersecţie cu DJ 102H — Cocora - Limităjudeţ Buzău

8 Modernizare drum judetean DJ 201 Tronson Orezu (iutersectie DJ 155/27.11.2019 20.000

201B) - Piersica -Borduşelu (iesire din localitate)

Total DE
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre 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 judeţean

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune
aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în
vederea realizării unor obiective de investiții de interes judeţean.

În ședința din luna martie a anului în curs, Consiliul Judeţean Ialomiţa l-a împuternicit pe

Preşedintele acestuia să iniţieze negocierile, în numele județului, pentru contractarea unei finanţări

rambursabile, motivat de faptul că, în prezent, Consiliul Judeţean Ialomița are în implementare

proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi proiecte finanțate din surse naţionale prin

Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi/sau locale a căror valoare totală este de circa 650

milioane lei, din care contribuţia proprie, prin bugetul judeţului Ialomiţa, este de circa 100 milioane

ei.

Temeiul legal al contractării unei finanţări rambursabile este reprezentat de atribuțiile

principale conferite consiliului judeţean prin Codul administrativ, de Ordonanța de Urgenţă a

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, de Normele sale de aplicare şi de Hotărârea de

Guvern nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale.

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este întocmit în conformitate cu modelul-cadru

prevăzut în anexa nr. | la Hotărârea de Guvern nr.9/2007. Prin acest act normativ este reglementat și

conținutul documentaţiei necesare pentru autorizarea contractării sau garantării unei finanţări

rambursabile interne,

Lasta obiectivelor de imvestiţii pentru care se propune contractarea creditului intern este

prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre. Toate aceste obiective au anterior aprobaţi de către

autoritatea deliberativă judeţeană indicatorii tehnico economici şi se află în diverse stadii de

implementare.

Procedura internă pentru contractarea şi garantarea finanțării rambursabile interne se propune

a fi aprobată prin dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, ulterior aprobării proiectului

de hotărâre.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean

Ialomiţa să semneze în numele şi pentru Judeţul Ialomiţa 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 şi punerea în executare a contractului de împrumut

intern şi să semneze în numele Judeţului Ialomiţa toate documentele necesare obținerii, autorizării şi
derulării finanţării rambursabile.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în pre“ Ie
Consiliul Judetean ialomitamen) TM

           

Tehnoredactat

Dogaru lulian
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Consiliul judetehn Ialomita

ILMIAU

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări

rambursabile interneîn valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de

investiţii de interesjudeţean

     

Dezvoltarea judeţului Ialomița este principalul obiectiv al administraţiei publice

judeţene, rolul acesteia fiind acela de a realiza obiective de investiţii de interes judeţean atât din

resursele proprii legal constituite, cât şi din surse atrase.

Obiectivele de investiţii ce au ca pondere majoră sursele atrase sunt cele au în vedere

finanţări externe nerambursabile din partea Uniunii Europene și de la bugetul de stat în cadrul

unor contracte de finanţare încheiate conform O.U.G. nr. 40/2016 privind gestionarea financiară

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi O.U.G. nr. 28/2013

pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, destinațiile acestora vizând

sănătatea, cultura,transporturile (drumuri de interes judeţean).

În acest context, managementuleficiental resurselor ocupă un loc prioritar în activitatea

Consiliului Judeţean Ialomiţa. Pentru implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiţii,

cât şi pentru a nu afecta suplimentar bugetul consiliului judeţean pe termen scurt. mediu şi lung,

se impune contractarea unei finanţări rambursabile în vederea asigurării fluxului de lichidităţi

financiare necesare derulării în condiții optime a următoarelor obiective de investiţii:

o Modernizarea şi dotarea Incintei clădirii Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia (cu

finanţare PNDL);

o Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia (cu

finanţare PNDL);

o Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de

Urgenţă Slobozia(cu finanţare externă nerambursabilă FEN);

o Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey (cu finanțare

externă nerambursabilă FEN);

o Modernizare DJ] 201 Bueşti-lvăneşti-lon Ghiee-Ciulniţa”Cosâmbeşti-Mărculești, km

57+000 - km84-+000"(cu finanţare PNDL);

o Modernizare DJ 201: tronson I DN 2 Coşereni-Axintele-Orezu, km 0-+000 - km 35-+400"

(cufinanţare PNDL);

o Modernizare D] 306 limită judeţul Călăraşi —Albeşti — Andrăşeşti —Gheorghe Doja —

Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 — Reviga - Cocora —



intersecţie cu DJ 203E£, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H — Cocora - Limită judeţ Buzău

(cu finanţare externă nerambursabilă FEN);

o Modernizare Drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ 201B) - Piersica -

Borduselu (iesire din localitate) (cu finanţare bugetlocal).

Având în vedere:

- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare care reglementează posibilitatea de contractare de către

autorităţile publice locale de finanţări rambursabile pentru finanțarea unor obiective publice,

precum și condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru accesare, coroborate cu prevederile

referitoare la împrumuturi din O.U.G. nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;

- reglementările legale referitoare la competențe, sfera de cuprindere, modalităţile de

contractare, rambursarea, înregistrarea, raportarea şi administrarea datoriei publice conferite

de O.U.G. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, de H.G.

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,

precum şi de H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea contractării şi garantării unei finanţări

rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de

investiţii de interes judeţean

a fost analizată capacitatea de accesare a unei finanţări rambursabile internr în valoare de

100.000 mii lei, cu o maturitate de 15 ani şi o perioadă de graţie de 1 an, pentru finanţarea

obiectivelor prevăzute în anexa ia hotărâre.

Datoria publică locală (rate scadente ale finanțării rambursabile contractate, dobânzi,

- comisioane aferente acesteia, inclusiv ale finanțării ce urmează a fi contractate) reprezintă o

obligaţie generală care va fi rambursată conform acordurilor încheiate (contracte de împrumut)

din veniturile proprii ale autorității publice, conform prevederilor Legii finanţelor publice locale

nr. 273/2006.

Analiza termenilor financiari indicativi estimaţi, calculul gradului de îndatorare şi

estimarea serviciului datoriei publice pe perioada de derulare a finanțării rambursabile propuse,

fundamentează capacitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa de contractare a finanţării în condiţiile

prezentate anterior.

Cheltuielile finanţate din împrumutul ce va fi contractat se vor reflecta în “bugetul

împrumuturilor“, anexă la bugetul general al județului, după aprobarea contractării, în limita

tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a împrumurilor locale, unde va fi depusă

documentația spre avizare.

Selectarea  finanțatorului va fi realizată cu respectarea principiilor privind

nediscruminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporționalitatea şi

asumarea răspunderii, în concordanţă cu prevederile art. 29 alin. (1) lit, £) din Legea nr. 98/2016

privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Buget Finanţe Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice

Director executiv, Director executiv,

Mihaela Moroianu Cristian Vlad


