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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării directe a unei finanţări rambursabile interne și/sau externe  

de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit,   
în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei,  

pentru finanţarea obiectivului de investiţii ”Construire Complex comercial multifuncţional 
Piaţa Agroalimentară Mureş” 

 
 
 
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) şi alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2),  art.63, 

alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.c), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), (5) şi (6) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum 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;  

Ţinând seama de prevederile art.41, 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 Codului civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
Luând act de:  
a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 
calitatea sa de iniţiator; 
b)

c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 
locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 
1; 

 raportul de specialitate al Administrației Pietelor Sector 1, înregistrat sub                     
nr. 658/05.07.2013;  

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 101/25.07./2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici 
aferenţi obiectivului de investiţii ”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa 
Agroalimentară Mureş” 



 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.

 

 Se aprobă contractarea directă a unei finanţări rambursabile interne  și/sau externe 
de către Administraţia  Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit în 
valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, cu o maturitate de  minim 20 de ani.  

Art.2.

 

 Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes local, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se împuternicește Directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să 
negocieze și să semneze contractul de împrumut intern și/sau  extern, precum ș

 

i orice alte 
modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, 
notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în 
executare a contractului de împrumut intern și/sau extern. 

Art. 4. Din bugetul propriu al Administraţiei Pietelor Sector 1 se asigură integral plata: 
a) ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumutului contractat; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  
c)
 

 alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.   

             A r t.5. La data adoptãrii prezentei hotãrâri se abrogã prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr.181/05.09.2012. 
 

 Art.6.

           

 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 
1 al municipiului Bucureşti şi directorul general al  Admnistraţiei Pieţelor Sector 1.  
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