
MUNICIPIUL BUCURESTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                  

nr. 65/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut intern pentru investiţii de către 
Primăria Sectorului 1  

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

art.49, 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), alin.(5) 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) şi g) şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, 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; 

Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile 
Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Legii 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.1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la 
contracte sau convenţii; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 privind 
contractarea unui împrumut pentru investiţii de către Primăria Sectorului 1; 

Luând act de: 
a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 

calitatea sa de iniţiator; 
 b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, înregistrat sub nr. G 866/04.05.2015; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005, 
care va avea următorul conținut: 



„Hotărâre privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Sectorul 1 al 
Municipiului București”. 

 
Art.II.  Art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Serctorului 1 nr. 65/31.03.2005 se modifică 

și va avea următorul conținut: 
 
„Art.1. Se aprobă  contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne pentru 

investiţii, în valoare de 90.000.000 RON, cu o maturitate de 20 ani, din care o perioadă de graţie 
de până la 3 ani.” 

 
Art.III. După art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 se 

introduc cinci noi articole, care vor avea următorul conținut: 
 
„Art. 2.  Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se 

face pentru investiţii de interes public local, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi să 
semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
contractul de credit cu Banca Comercială Română, precum şi orice alte modificări şi completări 
convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror 
semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea şi punerea în executare a contractului 
de împrumut intern. 

Art.4.  Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se asigură integral 
plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 
Art. 5. (1)  Pe intreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a sectorului 1 al municipiului București; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
c) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
e) 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.6. (1) Garantarea finanţării rambursabile se face cu veniturile bugetului local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului 
Bucureşti va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, dobânzilor şi a 
comisioanelor referitoare la această finanţare, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului 
şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice 
locale. 



(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în 
numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, acordul de garantare 
al împrumutului, precum și  toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derularii 
finanţării rambursabile interne. 

(4) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 
al Municipiului Bucureşti. 

 
Art.IV. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 va deveni 

art. 7 și va avea următorul conținut: 
 
„Art.7. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.” 

 
Art.V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
în Monitorul Oficial al României, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 

1 din data de 05.05.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:       87 
 Data:    05.05.2015 
 
 
 

 
 

http://www.primariasector1.ro/


   Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

                      nr.87/05.05.2015 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      Ion Brad 
 
 
 
 
 
 
 

Lista obiectivelor de investiţii de interes public local finanţate din 
 împrumutul intern în valoare de 90.000.000 RON: 

 
 
 

A. Modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; 

B. Consolidarea şi modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: 

• Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – lucrări de mansardare a Clinicii 

Corp E; 

• Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – lucrări de consolidare, 

restaurare şi reablitare funcţională; 

C. Viabilizarea şi construirea cartierului de locuinţe sociale Odăi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


