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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne  

în valoare de 4.970.000,00 lei 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 29 septembrie 2021, 

Având în vedere:  

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.970.000,00 

lei, nr.49/PH/28 septembrie 2021 şi Avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 27/ 

28septembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 5567/28 septembrie 2021 

şi Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.5569/28 septembrie 2021, 

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică coroborate cu 

prevederile art.61 alin.(1)-(3) și alin.(6), art.62 și art.63 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, derulate din fonduri proprii precum și din fonduri 

nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru care s-au 

încheiat contracte de finanțare și ale căror documentații tehnico-economice au fost 

aprobate, astfel: 

- pentru Contractul de finanțare nr.4441/19.06.2019, pentru implementarea 

Proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Valea lui Mihai, 

județul Bihor, prin H.C.L. nr.26/2018 și H.C.L. nr. 35/2019 

- pentru Contractul de finanțare nr.4387/11.06.2019 pentru implementarea 

Proiectului Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe 

situat pe strada Republicii, nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai; 

strada Republicii, nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai județul 

Bihor, prin H.C.L. nr. 20/2018 și H.C.L. nr. 31/2019 
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- pentru Contractul de lucrări nr. 3887/25.06.2021 privind Extindere rețea 

de canalizare pe străzile Arany Janos, Nicolae Bălcescu și Iosif Vulcan 

din orașul Valea lui Mihai, 

În baza art.129 alin.(2) lit. B şi lit. C, alin.(4) lit. b, art. 5 pct. 31.cc coroborat 

cu art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit. b și art.196 alin.(1) lit. a
 
din O.U.G. 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 unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de 4.970.000,00 lei, cu o maturitate de maximum 10 (zece) ani. 

Art.2: Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru 

realizarea următoarelor obiective de investiții, pentru care va fi întocmită cererea 

pentru autorizarea contractării împrumutului: 

1. Extindere rețea de canalizare  pe străzile Arany Janos, Nicolae 

Bălcescu, Iosif Vulcan din orașul Valea lui Mihai, valoarea solicitată 

a creditului: 1.062.000,00 lei; 

2. Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe 

strada Republicii, nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, strada 

Republicii, nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, valoarea 

solicitată a creditului: 1.385.000,00 lei, reprezentând valoarea 

cofinanțării eligibile și neeligibile aferente proiectului; 

3. Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Valea lui Mihai, valoarea 

solicitată a creditului: 2.523.000,00 lei reprezentând valoarea 

cofinanțării eligibile și neeligibile aferente proiectului. 

Art.3: Din bugetul local al Orașului Valea lui Mihai 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 obligaţia să publice pe pagina de internet a Orașului Valea lui 

Mihai următoarele date: 

a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi 

orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b. valoarea finanțării rambursabile contractate, în valuta de contract; 

c. gradul de îndatorare al Orașului Valea lui Mihai; 

d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de 

graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; 
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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: Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, nr. 88/2019 privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 

10.900.000,00 lei. 

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Valea lui Mihai, prin Biroul buget-contabilitate, finanțe din aparatul 

de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai. 

Art.7:  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;  

- Primarul Oraşului Valea lui Mihai; 

- Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai; 

- se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

- la dosar. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează pentru legalitate:                                       
                   Czeglédi Iulia                                 pt. SECRETARUL GENERAL 

                                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,                                                                                     

       Magyar Anna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.72 din 29 septembrie 2021   
Consilieri locali în funcţie:  17 

Consilieri locali prezenţi: 16 

Hotărârea a fost adoptată cu:   16 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.72/29 septembrie 2021 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
29/09/2021  

2.  Comunicarea către primar 11/10/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 11/10/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/10/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte 

juridice 
18.10.2021  
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