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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 

maxim 50.000.000 lei pentru  finanţarea unor obiective de investiţii de interes local 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin – Ionuț ANDREI în calitatea sa de iniţiator 

privind aprobarea contractării unei finanţarii rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru 

finanţarea unor obiective de investiţii de interes local, 

văzând raportul de specialitate al  Direcţiei economice înregistrat sub nr. 7377 din 22.11.2022, 

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. b) art. 155 alin. (1) lit. c) și 

alin (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 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 art. 942 şi următoarele din Codul civil**), referitoare la contracte 

sau convenţii, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin.(3) lit. b) și art. 240 alin. (2) Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor în vederea contractării unei finanţări rambursabile în 

valoare de maxim 50.000.000  lei. 

Art. 2   Contractarea de finanţare rambursabilă prevăzută la art. 1 se face pentru pentru finanțarea 

proiectului ”Consolidare  și restaurare Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoşani (POR 5.1) ”, pentru asigurarea 

contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru celelalte proiecte cu finanțare nerambursabilă 

aflate în implemnetare și pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Cvartal 3 

- Impărat Traian (1 Mai, Mușat Vodă, Libertății, Spătar Milescu, Palmași, Poporului, Cașin, Havuzului, 

Moara de Foc, Eroilor, Vulturului)”. 

Art. 3  Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

     Președinte de ședință,                                                        Contrasemnează, 

       Consilier, Ada Alexandrina MACOVEI                       Secretar general, Ioan APOSTU 
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