ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.29
Din 23 mai 2014
pentru modificarea HCL nr. 34 din 29.07.2013
privind aprobarea majorării contractării unei finanţări rambursabile interne
până la limita sumei de 1.700.000 lei, în vederea asigurării fondurilor necesare finantarii
obiectivului de interes public “Lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra,
judetul Mures”

Consiliul Local

al Comunei Ogra, intrunit in sedinta extraordinară in data de

23.05.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 34/29.07.2013
referitoare la aprobarea contractarii de catre Comuna Ogra a unei finantari rambursabile
interne in vederea asigurarii resurselor financiare necesare finantarii obiectivului de interes
public local “Lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures”, proiect
aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.07.2013
În baza Raportului de specialitate nr.2.233/21.05.2014 al Biroului Financiar contabilResurse umane şi a avizului comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al Comunei
Ogra;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului
IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Tinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit.
b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 al HCL 34/29.07.2013, privind aprobarea
contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 900.000 lei,cu o maturitate de 10
ani pentru finanţarea obiectivului de investiţii de interes public local “Lucrări de asfaltare a
străzilor din localitatea Ogra,judeţul Mureş”, acesta urmând a avea următorul conţinut: “Se
aproba contractarea unei finantari rambursabile interne până la limita sumei de 1.700.000
lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru finantarea obiectivului de investitii de interes public
local <Lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures>”.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
Comunei Ogra şi Biroul Finaciar contabil – Resurse Umane.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Comunei Ogra, în
termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Ogra, Biroului Financiar contabil-Resurse
umane, Instituţiei Prefectului Judeţului Mures şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare pe
pagina de internet www.primariaogra.ro.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
REFERAT DE SPECIALITATE
pentru amendarea HCL nr. 34 din 29.07.2013
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
maxim 1.700.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii obiectivului de
interes public “lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures”

In data de 29.07.2013 Consiliu Local a aprobat contractarea unei finantari interne de maxim
900.000 lei pentru implementarea obiectivului de interes public “lucrari de asfaltare a
strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures”. In data de 19.04.2014, Primaria Comunei
Ogra a demarat procedura de achizitie publica in vederea contractarii imprumutului de
900.000 lei. Termenul de deschidere a ofertelor a fost 20.05.2014, data la care insa nu s-a
inregistrat nici o depunere a vreunei oferte financiare.
Urmare raportului din 20.05.2014 intocmit de catre consultantul autoritatii contractante in
cadrul procesului de obtinere a imprumutului, a reiesit ca principalul motiv pentru care nu a
fost depusa nici o oferta s-a datorat inexistenta complete a resurselor financiare necesare
implementarii integrale a contractului cadru.
La momentul initierii procedurii de achizitie publica autoritatea contractanta a avut in vedere
ca valoarea contractului comercial de 2.162.008, 27 lei (tva inclus) va fi achitata din:
- sume alocate si platite de la buget in cursul anului 2014: 105.000 lei (sume care au si fost
platite)
- sume prevazute in buget pentru anii 2015-2017: 358.000 lei.
- credit: 900.000 lei
-diferenta de 800.000 lei urmand a fi asigurata din transferuri de la bugetul centralizat si din
accesarea unor fonduri europene (Primaria Ogra a si depus la autoritatea de management o
solicitare pentru obtinerea unor granturi in valoare de aprox. 95.000 euro, plus TVA, pentru
asfaltarii uneia din cele 4 strazi ce fac obiectul contractului comercial).
Din pacate institutiile financiare si-au exprimat opinia ca potentialele alocatii de la guvern
si/sau alocarea unor fonduri UE sunt estimative, existand riscul ca acestea sa nu fie transferate
iar proiectul sa nu fie finalizat.
Desi lucrarile se vor executa numai in baza unui ordin de incepere a acestora iar acest ordin se
va emite in functie de resursele financiare existente (asa cum au fost definite anterior), totusi
avand in vedere importanta obtinerii imprumutului pentru finantarea lucrarilor, propunem
majorarea valorii imprumutului pana la suma de 1.700.000 lei, in vederea asigurarii
integrala a resurselor financiare necesare.
Facem precizarea ca:
a.in cazul in care Autoritatea contractanta va reusi sa accese fonduri europene si/sau
guvernamentale pentru amenajarea strazilor din comuna, aceasta va putea fie sa renunte la
parte din creditul existent fie sa ramburseze parte din creditul utilizat (in cazul in care s-au
realizat deja plati in favoarea antreprenorului general). Rambursarea sau renuntarea partiala la
creditul contractat se va face fara costuri suplimentare fara Autoritatea contractanta. Acest

lucru va fi reliefat/introdus si in cadrul procedurii de achizitie publica, prin impunerea a doua
conditii (una din ele s-a regasit dealtfel si in documentatia de atribuire anterioara)
-comision de rambursare anticipata, indiferent de sursa de rambursare: zero
-comision de neutilizare credit: zero.
b. autoritatea contractanta va avea posibilitatea de a renunta oricand – pe parcursul celor 12
luni de utilizare – la o parte din valoarea creditului, fara a fi necesare aprobari prealabile din
partea finantatorului si fara costuri suplimentare.
Deasemenea informam ca odata cu majorarea noii valori a imprumutului, pana la suma de
1.700.000 lei:
-nivelul costurilor financiare totale nu vor depasi echivalentul in lei a sumei de 130.000 euro
(in cazul scenariului in care autoritatatea contractanta va utiliza integral facilitatea de credit),
motiv pentru care propunem tot procedura de cerere de oferta
-nivelul gradului de indatorare al comunei Ogra creste la aprox. 27% in total venituri proprii
(nivelul maxim atins in anul 20166, dupa care scade in mod constant), nivel care insa este sub
cel de 30% permis de lege.
Astfel, avand in vedere cele mentionate anterior, va propun modificarea HCL-ului existent in
sensul majorarii valorii creditului ce se doreste a fi contractat. Majorarea imprumutului se va
face fara costuri suplimentare fata de autoritatea contractata, conform celor precizate mai sus.

Data ……….05.2014
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