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H O T Ă R Â R E A  NR. 150/2009* 

 privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne 
  în valoare de 3.000.000  lei    

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad în calitate de 
iniŃiator al proiectului de hotărâre, a Referatului viceprimarului municipiului Brad înregistrat sub nr. 
20294/23.12.2009 şi Raportul compartimentului de resort, din care rezultă necesitatea de a asigura 
resurse financiare pentru realizarea a două investiŃii publice de interes local care se realizează prin 
fonduri Phare 2004 – 2005 Coeziune Economică Socială, a căror documentaŃii tehnico economice au 
fost aprobate prin Hotărârile Consiliului local nr. 70/2007 şi nr. 43/2006 precum şi necesitatea 
achiziŃionării unui imobil pentru sediul Primăriei municipiului Brad,  
 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Brad. 

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. 2 lit.,,b”şi alin. 4 lit. ,,b”, art. 63 alin. 1 lit.,,c” şi 
alin. 4 lit.,,c” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare.  

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

łinând 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. 

łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenŃii.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit.,,b” şi ale prevederilor art. 115 alin. 1 lit.,,b”, alin. 3, 
alin. 5 şi alin. 6 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare.  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 - Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile interne în valoare de  3.000.000 

lei, cu o maturitate de 10 ani. 
Art. 2 – Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea unor 

investiŃii publice de interes local - achiziŃionarea unui imobil pentru sediul Primăriei municipiului 
Brad şi acoperirea unor cheltuieli pentru finalizarea Proiectului ,,StaŃie de selectare şi transfer şi 
platformă de compostare a deşeurilor” şi  a Proiectului ,,Reabilitarea StaŃiei de epurare ape uzate din 
municipiul Brad” realizate prin fonduri PHARE . 
            Art. 3 –  Din bugetul local al municipiului Brad se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiŃii de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile menŃionate la art. 1; 

 Art. 4 – (1) - Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaŃia să publice pe pagina de internet a Primăriei municipiului Brad următoarele date: 
 
   



                                    -    2      - 
 
 

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

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate ; 
c) gradul de îndatorare a Primăriei municipiului Brad; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de rambursare a 

finanŃării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanŃări rambursabile; 
f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă 
               (2) – Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege. 
Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul municipiului Brad – 

domnul Florin Cazacu. 
   Art. 6 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Viceprimarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate  

 
  
 
     BRAD, 29.12.2009   

 
 

    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                     
Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 

                        Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 11  voturi ,,pentru”, 2 consilieri absenŃi  motivaŃi ( Costina Ionel Zeno, Circo Aurel Vasile) , 4 abŃineri ( Sim 
Mihaela, Oprişa Florin, Radovici Teofil Emilian, Ştefan Bogdan)                                                       
 


