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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  

118800//0055..0099..22001122  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttrraaccttăărriiii  ddiirreeccttee  ddee  ccăăttrree  sseeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  
BBuuccuurreeșșttii,,  aa  uunneeii  ffiinnaannțțăărrii  rraammbbuurrssaabbiillee  iinntteerrnnee//eexxtteerrnnee,,  îînn  bbaazzaa  ggaarraannțțiiiilloorr  pprroopprriiii,,  ddee  llaa  
bbăănnccii  ccoommeerrcciiaallee  ssaauu  aallttee  iinnssttiittuuțțiiii  ddee  ccrreeddiitt  ppeennttrruu  ffiinnaannțțaarreeaa  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiițțiiii,,  

îînn  vvaallooaarree  ddee  118822..000000..000000  eeuurroo  ssaauu  ccoonnttrraavvaallooaarreeaa  îînn  lleeii  
  
  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), 
lit. c) şi alin. (4), lit. c), art. 81, alin. (2), lit. d), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3) 
şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 
privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 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; 

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, p recum și de 
dispozițiile Hotărârii Guvernului României  nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În concordanță  cu prevederile art. 59 și 60 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; 

Luând act de: 
a) expunerea de motive prezentată de Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, 

în calitatea sa de inițiator; 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de 

Investiții din cadrul     aparatului    de   specialitate al   Primarului,   înregistrat  sub  
nr.G 1629/08.11.2012, respectiv nr.J 2463/08.11.2012; 

 
Constatând necesitatea de a aduce modificări şi completări la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012 pentru asigurarea resurselor financiare necesare 
realizarii investiţiilor publice de interes local şi optimizarea capacităţii de îndatorare pe 
termen lung,    

      



 
CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
180/05.09.2012 și va avea următorul cuprins: “Hotărâre privind aprobarea contractării 
directe de către sectorul 1 al municipiului București, a unei finanțări rambursabile 
interne/externe, în baza garanțiilor proprii, de la bănci comerciale sau alte instituții de 
credit pentru finanțarea unor obiective de investiții, în valoare de 86.000.000 euro sau 
contravaloarea în lei”. 

 
Art. 2. - Se aprobă  modificarea și completarea prevederilor art.1 ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012 și va avea următorul cuprins: 
 
“Art.1. Se aprobă contractarea directă de către sectorul 1 al municipiului Bucureşti 

a unei finanţări rambursabile interne/externe de la bănci comerciale sau alte instituţii de 
credit în valoare de 86.000.000 euro sau contravaloarea în lei, în baza garanțiilor  proprii, 
cu o maturitate de până la 20 de ani, perioada de tragere și grație de până la 4 ani“.  

 
Art. 3. – Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții din Anexa nr. 1 

prevăzută la art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012, 
conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. (1) Garantarea împrumutului intern/extern se face cu veniturile bugetului local 

al sectorului 1 al municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care sectorul 1 al 
municipiului București va garanta anual va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a 
dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut. 

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

(3) Se împuterniceşte  primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze în 
numele şi pentru sectorul 1 al municipiului București acordul de  garantare a împrumutului 
intern/extern şi să semneze în numele şi pentru sectorul 1 al municipiului București toate 
documentele necesare obţinerii autorizării de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale şi derulării finanţării rambursabile interne/externe. 

 
Art. 5. Se împuternicește primarul sectorului 1 al municipiului București să 

negocieze, pentru și în numele sectorului 1 al municipiului București, termenii și condițiile 
finanțării, să semneze Acordul de garantare a împrumutului, Contractul de Finanțare ce 
urmează a se încheia cu bănci comerciale sau alte instituții de credit , precum și orice alte 
modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, 
notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătura cu încheierea şi 
punerea în executare a contractului de împrumut intern/extern. 

 
Art. 6. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.180/05.09.2012 

rămân nemodificate și se reconfirmă valabilitatea acesteia. 
 



Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
sectorului 1 al municipiului București, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și 
Serviciul Secretariat General, Audiențe, conform competențelor. 
 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului sectorului 1 al 
municipiului București, în termenul prevăzut de lege, primarului sectorului 1 al municipiului 
București și prefectului municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet 
www.primariasectorului1.ro. 
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