
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 187/20.07.2022 
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până 

la 150.000.000,00 lei 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Economice nr...../........ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. .....          
și nr. .....;  

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1)                      
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București                
nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 
atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului 
de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar 
și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea 
exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea 
împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 29 lit. (f) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016; 
 Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenții; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în  

valoare de până la 150.000.000,00 lei,  cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani. 
 Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la Art. 1 se face 

pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Muncipiului București, 

să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București,      
contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte 
modificări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau 
cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și 
punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern. 

 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 
 
 

 

 
          Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, după aprobarea și 

alocarea sumelor aferente, se asigură integral plata:  
a)  serviciului anual al datoriei publice locale; 
b)  oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de interes local; 
c)  altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la Art. 1. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București 
următoarele date: 

a)  hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări 
și/sau completări ale acesteia; 

b)  valoarea finanțării rambursabile, în valută de contract; 
c)  gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București; 
d)  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e)  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 
f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

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

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului 
local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al 
Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor 
și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 
României și acesta va fi plătit din bugetele locale și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea 
datoriei publice locale. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
             (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                 
în termenul prevăzut de lege. 
 

 
 

INIȚIATOR PROIECT,                                                                            AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                           Secretarul general al Sectorului 6,                            

                                                                                                                   Demirel Spiridon 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei 

 

 

Interesul major al Primăriei Sectorului 6 în demararea și implementarea cu 
succes a tuturor proiectelor de investiţii de interes public local, atât cu finanţare 
internă rambursabilă, cât  și/sau cu finanţare externă rambursabilă, are drept scop 
asigurarea unor avantaje populaţiei Sectorului 6 al Municipiului București. 

Instituţia a reușit să optimizeze lichidităţile financiare de care dispune astfel 
încât să asigure resursele financiare pentru anumite proiecte de investiţii de interes 
public local, însă nu suficient pentru responsabilităţile ce îi revin în perioada 
viitoare.  În acest sens, este necesară continuarea acestor măsuri, precum și 
atragerea de noi lichidităţi financiare în vederea susţinerii proiectelor de investiţii 
publice de interes local. 

Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia 
Economică, cu privire la  atragerea de noi surse financiare în sumă de până la                      
150 mil. lei, se urmărește prioritizarea obiectivelor pe termen mediu ale                
Sectorului 6 al Municipiului București și implementarea cu succes a programului de 
reabilitare termică și reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, fără a afecta 
stabilitatea financiară, ţinând cont și de factorii de risc economic și financiar, de 
limitele gradului de îndatorare. 

Având în vedere cele menţionate, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 
alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei 
finanţări rambursabile interne în valoare de pâna la 150.000.000,00 lei. 
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei 
 
 
 

Dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației 
publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc 
prioritar în atenția Departamentului Economic. Având în vedere interesul major al primăriei în 
optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare s-au analizat soluțiile 
financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul 
Local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru 
asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, o 
posibilitate viabilă o reprezintă contractarea unei finanțări rambursabile, astfel încât, prin această 
operațiune să se realizeze o disponibilizare de fonduri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.  

Totodată, având în vedere continuarea proiectului prioritar al Sectorului 6 al Municipiului 
București, acela de creștere a eficienței energetice prin implementarea lucrărilor de reabilitare 
termică a blocurilor de locuințe, este necesară asigurarea resurselor financiare reprezentând 
contribuția proprie a Primăriei Sectorului 6 în programul derulat cu finanțare de la Banca Europeană 
de Investiții. Astfel, pentru implementarea cu succes a acestui program și pentru a nu afecta bugetul 
de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, va fi necesară contractarea unei finanțări 
rambursabile interne în vederea asigurării fluxului de lichidități financiare pentru cofinanțarea 
programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din sector.  

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare: 
a) Prevederile art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 
b) Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
c) Legislația bancară în vigoare; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulteriore. 
Aceasta prevede ca: 

 bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale; 

 împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții 
publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale; 

 rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile 
de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau 
răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi 
pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

a) O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobtă prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 
II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern/extern:  

 Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de 
investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Sectorul 
6 al Municipiului București respectând graficul de timp planificat, investițiile finalizate 
aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună 
eșalonare în timp a cheltuielilor de capital. 

 Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri stabilită este de până la 4 ani, sumele de 
tras sunt stabilite de Primărie în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările 
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către 
banca finanțatoare și a avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din 
cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  

 Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor 
efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală 
sau externă în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și 
implicit cu impact asupra regiunii noastre) vom putea redimensiona valoarea împrumutului 
sau chiar restructura.  

 Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului - redefinirea termenilor de structurare 
a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare în acord cu posibilitățile locale 
și, de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare 
(în considerarea unui grafic de rambursare inegal). 

 
III. Necesitatea și oportunitatea achiziției  
 

Prin atragerea de surse noi de până la 150.000.000,00 lei se va asigura partea de contribuție 
proprie a municipalității și continuarea cu succes a programului de reabilitare termică, precum și 
implementarea programului de reabilitare și modernizare infrastructură rutieră. Sectorul 6 al 
Municipiului București a semnat cu Banca Europeană de Investiții contracte de finanțare în valoare 
de 57.695.801,27 euro pentru dezvoltarea programului de reabilitare termică.  Tragerile din cadrul 
acestor contracte au fost autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru 
perioada 2017 - 2021 prin hotărârile nr. 5181 din 20.09.2017, nr. 5085 din 15.06.2017, respectiv 
6527/05.04.2021. 

 Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice 
de interes local. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                 BOGDAN- IONUȚ CIOCÎRLAN 


