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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea 
asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes 

județean finanțate din fonduri nerambursabile  
de la Uniunea Europeană 

 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere: 

— referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr. 10149/24.06.2021; 

— raportul Direcţiei Economice înregistrat la nr.10150/24.04.2021; 
— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.219/2019 privind 

aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării 
acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B-Unități 
de primiri urgențe-formă actualizată 3; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.234/2018 pentru 
aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-
2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1., Operațiunea A-
Ambulatorii; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.35/2021 pentru 
aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.3/2018 pentru 
aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca 
Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”  
– formă actualizată II -; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.140/2019 pentru 
aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și 
dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”; 

 
 



 
 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.196/2018 privind 
aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, 
Km 38+000-75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, Județul Buzău” – formă 
actualizată; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.199/2020 pentru 
aprobarea actualizării III a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, Km 
38+000-75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, Județul Buzău”; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.191/2017 pentru 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stimularea 
mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de 
transport pe tronsonul Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat 
spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” 
- formă actualizată în urma evaluării tehnico-financiare; 

— prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; 

— prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 
Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

— prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

— prevederile art. 20 alin.(1), lit. „f” și „g” și Capitolul IV din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a”, art. 182 alin. (1) și al 
art. 196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1.Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de 46.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și 
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile 
de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de până la 12 de ani, din care o 
perioadă de grație de până la 2 ani și o perioada de rambursare de până la 10 
ani. 

 
 Art.2.Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 
se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în 
anexa la prezenta hotărâre. 
 
         Art.3.Din bugetul local al Județului Buzău se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de 
interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1. 
 
 



 
 

 Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a 
Consiliului Județean Buzău următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice 
modificări și/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanțării rambursabile contactate/garantate în valuta de 
contract; 
c) gradul de îndatorare al Județului Buzău; 
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 
fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 
 

Art.5.(1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului 
local al Județului Buzău. 
                 (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. 
 
        Art.6.Se împuternicește președintele Consiliului Județean Buzău să 
negocieze și semneze, în numele și pe seama Județului Buzău, contractul de 
împrumut intern, să semneze acordul de garantare a împrumutului, precum și 
toate documentele necesare obținerii autorizării, încheierii și derulării finanțării 
rambursabile interne.  
 

Art.7. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va asigura aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate. 

 
Art.8. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului - Județul Buzău, precum și publicarea 
acesteia pe site-ul autorității publice județene. 
                          

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 
 

           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ                      
Nr. 111 
BUZĂU, 23.06.2021 

                                                       
 



Nr. 
Crt.

Valoare totala 
proiect - lei

Valoarea propusă a fi 
finanțată din 

împrumut - lei

Nr. contract finantare 
POR 2014 - 2020

HCJ de aprobare a 
indicatorilor tehnico - 

economici

1 22,737,365.77 6,500,000.00 4558/11.07.2019 HCJ 219/2019

2 10,722,977.67 4,500,000.00 4593/22.07.2019 HCJ 234/2018            
HCJ 35/2021

3 18,467,853.04 3,000,000.00 1539/12.03.2018 HCJ 3/2018              
HCJ 140/2019

4 91,251,371.48 17,000,000.00
3379/24.10.2018     
AA1/17.01.2019      
AA2/18.02.2021

HCJ 196/2018            
HCJ 199/2020   

5 101,088,392.00 15,000,000.00 611/23.10.2017 HCJ 14/2017

244,267,959.96 46,000,000.00

Anexa la HCJ nr.___________/____________      

Denumire obiectiv de investitii

Extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente a Spitalului 
Judetean de Urgente Buzau POR 2014-2020

Total

Dotarea Ambulatoriu de Specialitate Integrat al Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau

Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judetean 
"V.Voiculescu" Buzau  POR 2014-2020

Modernizare DJ 203K km 38+000-75+000 Maracineni-Podu 
Muncii POR

Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita judet 
Braila-Robeasca-Vadu Pasii(E85) 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          PREŞEDINTE 
 NR.10149/24.06.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și 

garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 

prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din 
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 

 
 
 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Buzău are în implementare în 
acest moment un număr de 12 proiecte pentru care beneficiem de fonduri 
europene nerambursabile în valoare de peste 271.000.000 lei, pentru care avem 
nevoie urgentă de resurse financiare pentru a asigura cofinanțarea și prefinanțarea 
în vederea finalizării investițiilor începute. La acestea se mai adaugă și proiectele 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – unitate 
subordonată Consiliului Județean Buzău a căror cofinanțare trebuie asigurată tot 
din veniturile proprii ale consiliului județean. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 
64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, pe 
parcursul exercitării mandatului, autoritățile deliberative pot aproba contractarea 
de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu și lung pentru 
realizarea de investiții publice de interes județean, precum și pentru refinanțarea 
datoriei publice locale. 

Consiliul Județean Buzău a reușit să atragă resursele financiare pentru o 
parte din investițiile de infrastructură rutieră de interes public județean prin 
diverse programe de dezvoltare locală,  însă pentru responsabilitățile ce îi revin în 
perioada viitoare cu privire la dezvoltarea județului este necesară o creștere a 
lichidităților financiare disponibile la nivelul bugetului Județului Buzău. 

În acest context, pentru implementarea cu succes atât a proiectelor de 
investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, cât și pentru a nu 
afecta suplimentar bugetul consiliului județean pe termen scurt, mediu si lung, 
este necesară contractarea unei finanțări rambursabile interne în vederea asigurării 
fluxului de lichidități financiare. 

 
 



 
 
 
Proiectele pe care le dorim să le prefinanțăm și cofinanțăm din creditul 

contractat sunt următoarele: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de investiții 
Valoare totală 
proiect - lei 

Valoarea propusă 
a fi finanțată din 
împrumut - lei 

1 

Extinderea si dotarea Unității de 
Primire Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Buzău POR 
2014-2020 

22,737,365.77 6,500,000.00

2 
Dotarea Ambulatoriu de 
Specialitate Integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău

10,722,977.67 4,500,000.00

3 

Consolidare, restaurare și dotare 
Biblioteca Județean 
 „V. Voiculescu” Buzău  POR 
2014-2020 

18,467,853.04 3,000,000.00

4 
Modernizare DJ 203K km 38+000-
75+000 Mărăcineni-Podu Muncii 
POR 

91,251,371.48 17,000,000.00

5 

Stimularea mobilității la nivel 
regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de 
transport pe tronsonul limită 
județ Brăila-Robeasca - Vadu 
Pașii (E85)  

101,088,392.00 15,000,000.00

Total 244,267,959.96 46,000,000.00
 
 

Precizez faptul că în prezent, nu avem contractat sau garantat nici un alt 
fel de împrumut și că toate aceste proiecte au fost aprobate prin hotărâri ale 
consiliului județean (inclusiv hotărâri de aprobare a indicatorilor tehnico – 
economici), sunt semnate contracte de finanțare cu autoritățile de management și 
se află în diferite stadii de implementare. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta 
împrumuturi în condiţiile legii, numai cu avizul Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale. Ulterior adoptării hotărârii, unitatea administrativ-
teritorială, prin ordonatorul principal de credite, va solicita Comisiei autorizarea 
contractării și garantării finanţării rambursabile, cu respectarea prevederilor 
anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența 
și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 
 
 



 
 
 
Potrivit alin.(4) al art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, unităţilor administrativ-teritoriale 
li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, 
dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile 
contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv 
ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, 
depăşesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 
5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 
ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care 
urmează să fie contractată şi/sau garantată. 

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca fiind necesară 
și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării 
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană. 

Astfel, vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECȚIA ECONOMICĂ 
   NR. 10150/24.06.2021 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și 

garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 

prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din 
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 

 
 

Contractarea unei finanțări rambursabile în ceea ce privește 
realizarea/finalizarea unor obiective de investiții publice de interes local în 
vederea dezvoltării economico-socială a județului , se încadrează în prevederile 
legale ale: 

 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 
completările ulterioare;  

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 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 constatările precizate mai sus, propun analizarea și 
supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de 
interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 
în plenul Consiliului Județean Buzău.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 
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