
                    - CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG –
                  Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA

               tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005
              e-mail: primariafierbinti@yahoo.com

HOTARARE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
11.031.779 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)lit. b şi alin. (4)
lit. b), art. 45 alin. (2)lit. b, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin.
(4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3),
(5) şi (6) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.  64/2007 privind  datoria  publică,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale
cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  46/2015 pentru  stabilirea
unor  măsuri  financiare  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  unor
acte  normative,  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,
    ţinând seama de prevederile  art. 43 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, ţinând seama de
prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenţii, luând act de:
    a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul Orasului
Fierbinti-Targ,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  înregistrat  cu  nr.
4481 din 27.11.2015;
    b) Raportul biroului de contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 4482 din 27.11.2015,
    c) Avizul nr. 4489 din 27.11.2015 al Comisiei de buget-finante;
    Consiliul Local al Orasului Fierbinti-Targ adoptă prezenta 

H O T A R A R E :

    ART. 1
 Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a

unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum
11.031.779 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.
   



  
  ART. 2
    Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru
finantarea proiectului  “Infiinare si modernizare Scoala de arte si
meserii - Fierbinti”, pentru care va fi întocmită cererea pentru
autorizarea contractării împrumutului.
    ART. 3
    Din bugetul local al Orasului Fierbinti-Targ se asigură integral
plata  serviciului  anual  al  datoriei  publice  locale  aferent
împrumutului prevăzut 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 Orasului Fierbinti-Targ următoarele date:
    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
    b) valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a Orasului Fierbinti-Targ;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea
perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;
    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 Orasului Fierbinti-Targ.
    ART. 6
    Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
Orasului Fierbinti-Targ, în termenul prevăzut de lege, primarului
Orasului  Fierbinti-Targ  şi  prefectului  judeţului  Ialomita  şi  se
aduce  la  cunoştinţa  publică  prin  afişarea  la  sediul  primăriei,
precum şi pe pagina de internet www primariafierbintitarg.ro.

PRESEDINTE,                                                          Contrasemneaza,
                                 

SECRETAR,
               DINU NICOLAE                                         MATACHE AUREL

Adoptata la Fierbinti-Targ
Astazi 27.11.2015
Nr. 30



                                                                                       Anexa nr.4
           (Anexa nr. 6 la Normele metodologice)

Județul IALOMITA 
Unitatea administrativ-teritorială ORASUL FIERBINTI TARG
Adresa str. Calea Bucuresti Nr. 56
Telefon/fax/adresa de e-mail 0243280038;0243280005/primariafierbinti@yahoo.com

                   

Situația privind valoarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a

cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor

- lei *3)- 

Nr. crt.
Contract de

finanțare
nr./dată

Valoarea
cofinanțării
notificată de

autoritatea cu
competențe în

gestiunea
fondurilor
europene

Valoarea
prefinanțării
din sursele

beneficiarului

Valoarea
cheltuielilor
neeligibile
asociate

proiectelor

Valoarea
cheltuielilor
pentru care
se solicită
împrumut

0 1 2 3 4 5≤2+3+4

A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și instituțiile publice finanțate integral din 
bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială ORASUL FIERBINTI TARG

1
4645/2014 11031779 11031779

SUBTOTAL
11031779 11031779

a2) instituția publică finanțată integral din bugetul local

1

SUBTOTAL
a3) instituția publică finanțată integral din bugetul local
1   
SUBTOTAL
TOTAL A  
(a1+a2+a3)       11031779     11031779
B) instituția publică finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local
1
2
..................
TOTAL B
C) spitalul public din rețeaua autorităților administrației publice locale
1
2
...............
TOTAL C
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D) asociația de dezvoltare intercomunitară
1
2
..............

TOTAL D
TOTAL 
GENERAL
(A+B+C+D)      11031779    11031779

                                                       Ordonator principal de credite,   
              L.S.                                     
                                                    ORASUL FIERBINTI TARG        
                                                              IUSEIN IUKSEL                           

    
    *1) Se înscrie denumirea județului.
    *2) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
    *3) Se înscriu sumele, în lei fără zecimale
    *4) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal. 

    



                                                                                                                                            ANEXA Nr.10
                                                                                                                                    la normele metodologice

                   PRIMARIA ORASULUI FIERBINTI TARG
                 Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA               

           Tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005
CIF: 4428060

      e-mail: primariafierbinti@yahoo.com
Nr. 4629 din 09.12.2015

                                                                                                Inregistrat la DGRFP/AJFP ________________

                                                                                                Nr.  ....................din ........................2015

                   CERERE
      pentru  autorizarea  contractării  împrumutului  având  ca  destinaţie  acoperirea  cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului  “Infiintare si modernizare Scoala de Arte si Meserii”

  Subsemnatul,  IUSEIN IUKSEL, în calitate  de ordonator principal  de credite  al  Primariei  Orasului
Fierbinti Targ, judeţul Ialomita, vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut
din venituri din privatizare în valoare de maximum 11.031.779 lei, având ca titular Orasul Fierbinti Targ,
identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală 4428060, la care anexez celelalte documente prevăzute la art.
IV alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  Prin  prezenta  mă  oblig  să  aduc  la  îndeplinire  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  30  din
27.11.2015  privind  aprobarea  contractării  unui  împrumut  din  venituri  din  privatizare  în  valoare  de
maximum 11.031.779 lei, precum şi ale oricăror altor reglementări conexe.
  De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind
calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.
  Informaţii privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:

              
                           Destinatia imprumutului

Valoarea
imprumutului  in  lei
(fara zecimale)

Durata
imprumutului

Acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului 
“Infiintare si modernizare Scoala de Arte si Meserii”, 
aferent contractului de finanţare Nr. 4645/2014  (cod 
SMIS 53071)

           
        11.031.779

           
     15 ani

  Persoana de contact:
  Doamna BOTICI FLORENTINA, în calitate de consilier, telefon fix şi mobil  0246280038, fax 0243 
280005, e-mail primariafierbinti@yahoo.com

                                        Ordonator principal de credite
                                                                        ORASUL FIERBINTI TARG

                                                                                   IUSEIN IUKSEL
                                                                                    (prenumele şi numele)

                   
  *1) Se înscrie denumirea judeţului.
  *2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  *3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.
  *5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.
  *) Se completează cu: finanţarea cheltuielilor  curente şi/sau de capital pentru asigurarea furnizării  energiei termice în sezonul  rece, după caz, a căror
detaliere apare în declaraţia ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.

  **) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.
  ***) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).

  NOTĂ:
  Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii administrativ-teritoriale solicitante
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JUDEŢUL IALOMITA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ORASUL FIERBINTI TARG

...........................................................

lei

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 VENITURI PROPRII 1844329 3372044 2308499 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624 2508624

2
x x x

752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587

3

x x x

4 x x x
5 x x x
6 x x x

ANEXA nr. 11   la normele metodologice

Avizat pentru venituri proprii realizate
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice/Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice .....................
Director executiv/Şef de administraţie

Calculul gradului de îndatorare a bugetului
      local al unităţii administrativ-teritoriale

Denumirea 
indicatorilor

31.12. 
2012

31.12. 
2012

31.12.
2013

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2014

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea 
contractării

Limită de îndatorare 
(30% din venituri 
proprii)

Serviciul anual al 
datoriei publice locale 
existente 
(rd.4+rd.5+rd.6) 

Rambursare

Dobanzi

Comisioane



7

x x x

752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587 752587

NOTĂ:

Serviciul anual al 
datoriei publice locale 
aferent imprumutului 
care poate fi contractat 
conform OUG 
46/2015(rd.2-rd.3)

*1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.

*2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului pentru care se solicită autorizarea, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei 
bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.
*3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile 
din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeaşi lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale.
*4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 4 la 
normele metodologice).

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului 
local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente.

Ordonator principal de credite                                                                                                                       Director economic (contabil),
Primar/Preşedinte,                                                                                                                                              ..............................

      L.S.         ................................

      L.S.         ................................
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