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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  328 

din  18.07.2019 
 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

100.000.000,00 lei         

         

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 365/15.07.2019 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”b” şi alin. (4), lit. ”b”, ale art. 139 

alin. (3), lit. ”b”, art. 155, alin. (1), lit. ”c” şi alin. (4), lit. ”d”, precum şi ale art. 196,     

alin. (1), lit. ”a”, art. 197, alin. (1), (2) şi (4) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului             

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

având în vedere dispozițiile 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, 

ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea 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, 

ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare 

la contracte sau convenţii, 
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luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Galaţi, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 45802/15.07.2019; 

b) raportul de specialitate al Direcţia Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări 

Publice şi al Direcţiei Financiar Contabilitate din cadrul Municipiului Galaţi, 

înregistrat sub nr. 45804/15.07.2019; 

c) raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local - Comisia de 

buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați, 

 

Consiliul Local al Municipiului Galați  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare 

de 100.000.000,00 lei, cu o maturitate de 12 ani. 

 

Art. 2 - Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 - Din bugetul local al municipiului Galaţi 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 municipiului 

Galaţi următoarele date: 

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

orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a municipiului Galaţi; 

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

graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
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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 ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Galaţi. 

 

Art. 6 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei  hotărâri. 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 

   

 

 

 

 

              Contrasemnează, 

                                                                           Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                



1*
Majorare capital social TRANSURB - Achiziţie 
40 autobuze Euro 6 Diesel

HCL 327/ 18.07.2019 26.246.000,00 26.246.000,00

2
Modernizare linii tramvai şi carosabil străzile 
Siderurgiştilor şi 1 Decembrie 1918

HCL 215/ 27.07.2017 
HCL 68/ 15.02.2018 104.319.926,18 31.754.000,00

3**

Eficientizarea transportului public local - 
Proiectul: „Furnizarea Sistemelor de Colectare 
Automată a Tarifelor de Călătorie, de 
Informare a Pasagerilor şi de Management al 
Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galaţi”

HCL 6/ 30.01.2014 
HCL 363/30.09.2014 

HCL 187/ 31.05.2016
36.384.253,74 12.000.000,00

4* Achiziţie autobuze electrice hibride
HCL 270/ 31.05.2017 
HCL 141/ 28.03.2019 84.000.000,00 30.000.000,00

Anexa la HCL nr. 328/18.07.2019 

* valoare fără TVA
** 7.684.920 euro * 4,7345 lei/euro (curs BNR 18.07.2019) valoare fără TVA

Lista obiectivelor de investiţii ce vor putea fi finanţate în condiţiile accesării unui împrumut

Valoare 
împrumut 

propunere (lei)

Valoare 
investiţie

HCL indicatoriDenumire obiectiv de investiţii
Nr. 
Crt.

100.000.000,00TOTAL 250.950.179,92
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