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HOTĂRÂREA nr.32  

din 30 martie 2022 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 
lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate 

din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 
 

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), ale art. 139 alin. (3) coroborat 

cu art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4) lit.d) precum și ale art. 196, art. 197, art. 200 si 
art. 182 alin. (1) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(1), lit.f) și g) și ale art. 61, alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile capitolului IV din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările 
ulterioare:  

Potrivit prevederilor art. 29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 cu modificările 
și completările ulterioare; 
 Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenții, 
Luând act de: 
            a) Referatul de aprobare  al Președintelui Consiliului Județean Sălaj, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrata sub nr. 4479/18.03.2022; 
              b) Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Sălaj, înregistrat sub nr. 4481/18.03.2022; 

c) Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului județean, buget – finanţe şi patrimoniu și 
juridică, administrație publică locală și situații de urgenţă; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobata prin Hotărâri ale 
Consiliului Județean Sălaj, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
65.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean 
finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 13 de 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 Sălaj se asigura 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 proprie, www. cjsj.ro, următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 

și/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a județului Sălaj; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei 

de rambursare a împrumutului; 
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. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sălaj să  aloce valoarea creditului pe 

obiectivele de investiții prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în funcție de necesitățile de 
finanțare, prefinanțare și cofinanțare, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Județului 
Sălaj, contractul de împrumut intern, precum și 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 legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

Art.6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile proprii ale bugetului local al 
Județului Sălaj, stabilite potrivit legii. 

           (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale 
Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local al Județului Sălaj sau/și din împrumuturi 
pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

          (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Sălaj să semneze în numele 
și pentru Județul Sălaj acordul de garantare a împrumutului și orice document în legătura cu 
garantarea împrumutului, precum și să semneze în numele Județului Sălaj toate documentele 
necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne. 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului 
Județean Sălaj și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Sălaj. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege,cu: 

- Președintele consiliului județean Sălaj; 
- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului județean, precum și pe 

pagina de internet www. cjsj.ro.  
 
  
     PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează: 
                  SECRETARUL  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                                                                                   Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 



 

           Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30 martie 2022 privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 

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

 

   

 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de investiţii 
Valoare investiţiei 

- mii lei - 
Contract de  

finanţare  

1 
Extindere, modernizare şi dotare UPU - SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău 

15.351,33 4069/15.03.2019 

2 
Reabilitare şi modernizare drum judeţean 
DJ108D:Crişeni (DN1H) -Cehu Silvaniei-(DJ196)km  
0+000-28+900 - 22+693 

48.677,32 868/18.12.2017      

3 
Reabilitare drum judeţean DJ 191C:Nuşfalău-
Crasna-Zalău-Creaca  

120.812,27 134/03.07.2017 

4 
Reabilitare si modernizare drum județean DJ 108A: 
lim. Jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000  

52.999,84 55/03.07.2017 

5 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: 
Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, 
km 10+800 - 31+330  

58.379,35 3468/09.11.2018 

6 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: 
lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 
1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782  

108.354,21 3465/09.11.2018 

Total 
404.574,32   

 

 


