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HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA      
ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..2277//0033..0022..22000099  pprriivviinndd  

mmooddiiffiiccaarreeaa  șșii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..440000//1144..0011..22000088  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttrraaccttăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  aa  uunnuuii  îîmmpprruummuutt  

iinntteerrnn//eexxtteerrnn  îînn  vvaallooaarree  ddee  7766..550000..000000  eeuurroo  ssaauu  eecchhiivvaalleennttuull  îînn  lleeii  llaa  ccuurrssuull  ddee  sscchhiimmbb  eeuurroo  aall  
BBNNRR  ddiinn  ddaattaa  sseemmnnăărriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îîmmpprruummuutt  îînn  vveeddeerreeaa  ffiinnaannțțăărriiii    

uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiițțiiii  
 
 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) și alin.(4) lit.b), ale art.45, alin.(2), art.47, art.49, 
art.63, alin.(1), lit.c) ș i alin.(4), lit.c), art.81, ale art.115, precum și ale art.117 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

Având în vedere prevederile Ordonanț ei de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 
IV din Legea nr.273/2006 privind finanț ele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum ș i cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările ș i 
completările ulterioare; 
 Ținând seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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; 
 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenții; 
 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 
privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1  a unui împrumut 
intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR 
din data semnării contractului de împrumut în vederea finanțării unor obiective de investiții; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.27/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  a 
unui împrumut intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de 
schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanțării unor obiective 
de investiții; 
 Luând act de: 
              a) expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; 
              b) raportul de specialitate a Direcției Management Economic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.935/14.06.2013; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

               constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura 
resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009, în 
sensul că se aprobă contractarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui credit de la Banca 
Comercială Română, în valoare de 298.438.000 lei, perioada de creditare de 14 ani, perioada de 
tragere/grație de până la 6 ani, perioada de rambursare de 8 ani, cu o dobandă ROBOR6 M + o 
marjă de 2%, comision de gestiune 0,15% pe an și comision de plată/rambursare anticipată 
indiferent de sursă 0%. 

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureș ti să semneze, în 
numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, actul adițional la contractul de credit cu 
Banca Comercială Romana (DM nr. 12/385/24.03.2009). 
 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 
rămân nemodificate. 

Art.4. La data semnării și intrării în vigoare a actului adițional la contractul de credit cu 
Banca Comercială Română (DM nr. 12/385/24.03.2009) se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr.86/2013 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne 
și/sau externe în valoare de până la 290.287.797 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea 
împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Romana (DM nr. 12/385/24.03.2009). 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 
Municipiului București, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat 
General, Audiențe. 
  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 
Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 al Municipiului 
București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet 
www.primariasector1.ro. 
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