
 
                                                                                                                   Proiect 

                                                                                                                    Nr. 112 din 19.05.2022      

 

 

     

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de  _____ mai 2022, 

în temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.b), ale art.139 alin.(3) lit.b), art.191 

alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.d), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1), (3) și (4)  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

având în vedere prevederile  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.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, 

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 și 

de prevederile art.1166 și următoarele din Codul civil, referitor la contracte, 

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, 

luând act de: 

a) Referatul de aprobare prezentat de către președintele Consiliului Județean Botoșani, în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 9503 din 18.05.2022; 

b) Raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe, înregistrat cu nr. 9504 din 18.05.2022; 

c) Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al județului și agricultură; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 

interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr.99/07.07.2017 privind obiectivul de investiții „regiunea Nord-Est-Axa strategică 

2: Botoșani-Iași”, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei, 

cu o maturitate de 15 ani. 

Art.2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Din bugetul local al Județului Botoșani se asigură 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 ale finanțării rambursabile menționate 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 a Județului Botoșani – Consiliul Județean Botoșani, 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate la valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Județului Botoșani; 



d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

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 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Consiliului 

Județean Botoșani. 

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea în Monitorul Oficial al Județului Botoșani, precum și pe pagina de internet 

www.cjbotosani.ro . 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

DOINA ELENA FEDEROVICI                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

__________ 2022 

Nr._______ 

 

http://www.cjbotosani.ro/


 
                                                                                                                                      Anexa  

                                                                                                         la Hotărârea nr.____/__________2022 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAȚIA FINANȚĂRII RAMBURSABILE 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        -  lei - 

Nr. 

crt. 

 

Denumire Proiect 

 

Valoarea 

finanțată din 

împrumut 

1. Proiect „Regiunea Nord-Est-Axa strategică 2: Botoșani-Iași” 80.000.000 

T O T A L 80.000.000 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PREȘEDINTE,                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

            DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                               MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 

 



Nr.9503 din 18 mai 2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare „Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului 

București, după caz, pot aproba contractarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și 

lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice 

locale”. 

Consiliul Județean Botoșani a încheiat în anul 2017 prin Programul Operațional Regional 2014-

2020/Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – prioritatea de 

investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Contractul de finanțare nr.760/24.11.2017, pentru 

Proiectul cu titlu „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, de 

modernizare a 106,264.50 km de drum județean din care: 100,293.60 km în județul Botoșani și 5,971.90 

km în județul Iași. 

Beneficiar proiect: Parteneriatul dintre Județul Botoșani și Județul Iași și comunele: Lunca, 

Mihălășeni, Răuseni, Dobârceni, Blândești, Călărași, Todireni, Sulița, Gorbănești, Hlipiceni, Trușești, 

Dângeni, Albești, Hănești - județul Botoșani și Șipote - județul Iași, având ca lider de parteneriat U.A.T. 

Județul Botoșani. 

Modificările legislative din domeniul fiscal și al salarizării muncii intervenite de la data semnării 

contractului de finanțare (anul 2017) au dus la modificări ale prețurilor în domeniul construcțiilor, atât prin 

efectul lor direct (costul forței de muncă), cât și indirect (creșterea costurilor principalelor materiale și 

produse din construcții). Modificările costurilor principalelor categorii de materiale și produse care intră în 

componența investiției: agregate naturale de balastieră sau carieră, ciment, bitum, oțel, elemente 

prefabricate etc., au condus de asemenea la creșteri masive ale tuturor prețurilor practicate în domeniul 

construcțiilor.  

Evoluția Proiectului de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici și a semnării 

contractului de finanțare până la zi este următoarea: 

 

I. Valoarea Proiectului înainte de demararea procedurii de achiziție a lucrărilor/U.A.T. 

Județul Botoșani 
                                                                                                                                                             - lei - 

Denumire U.A.T. Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

național 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

0 1 2 3 4 5 6 

U.A.T. Județul Botoșani 448.962.226,28 296.511.026,90 252.034.372,86 28.546.433,39 5.930.220,65 152.451.199,38 

 

II. Valoarea contractată/U.A.T. Județul Botoșani 
                                                                                                                                           - lei - 

Denumire U.A.T. Total 

valoare 

contract 

din care: Plăți 

efectuate 

din care: Rest de 

plată 

din care: 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

U.A.T. Județul Botoșani 400.796.305 283.816.296 116.980.009 113.584.130 75.811.028 37.773.102 287.212.175 208.005.268 79.206.907 

 



III. Valoare suplimentară rezultată din activarea mecanismului de ajustare a prețului 

conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din contractele de execuție lucrări/U.A.T. Județul 

Botoșani 

                                                                                                                                           - lei - 

Denumire U.A.T. Valoare rezultată din 

ajustare 

din care: 

Cheltuieli neeligibile 

U.A.T. Județul Botoșani 63.433.258 63.433.258 

 

Așa cum rezultă din situația prezentată, plățile care urmează a fi efectuate de către Județul 

Botoșani – Consiliul Județean, până la finalizarea Proiectului, sunt în sumă de 147.067.997 lei, din care: 

4.427.832 lei cota de 2% din valoarea cofinanțării eligibile și 142.640.165 lei cheltuieli neeligibile. 

Având în vedere cele prezentate, pentru a putea finaliza în bune condiții acest proiect de 

investiții în infrastructură de o mare importanță pentru județul Botoșani propun aprobarea contractării unui 

credit intern cu o valoare de 80.000.000 lei, în următoarele condiții: 

- Durata creditului = 15 ani 

- Perioada de grație = 2 ani 

- Perioada de tragere =1,5 ani 

- Perioada de rambursare = 13 ani 

- Mod de rambursare: rate lunare egale 

- Dobânda propusă: ROBOR 6M + X%/an (unde X% maxim 0,5) 

- Taxe și comisioane = 0 

Diferența de valoare până la concurența sumei de 147.067.997 lei, respectiv 67.067.997 lei va 

fi finanțată din bugetul propriu județean (venituri proprii, sume defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, excedent buget local) prin bugetele anilor 2022 – 2023. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 

 

 



 
 DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                   

 Nr. 9504 din 18 mai 2022 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare „Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului 

București, după caz, pot aproba contractarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și 

lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice 

locale”. 

Consiliul Județean Botoșani a încheiat în anul 2017 prin Programul Operațional Regional 2014-

2020/Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – prioritatea de 

investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Contractul de finanțare nr.760/24.11.2017, pentru 

Proiectul cu titlu „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, de 

modernizare a 106,264.50 km de drum județean din care: 100,293.60 km în județul Botoșani și 5,971.90 km 

în județul Iași. 

Beneficiar proiect: Parteneriatul dintre Județul Botoșani și Județul Iași și comunele: Lunca, 

Mihălășeni, Răuseni, Dobârceni, Blândești, Călărași, Todireni, Sulița, Gorbănești, Hlipiceni, Trușești, 

Dângeni, Albești, Hănești - județul Botoșani și Șipote - județul Iași, având ca lider de parteneriat U.A.T. 

Județul Botoșani. 

Modificările legislative din domeniul fiscal și al salarizării muncii intervenite de la data semnării 

contractului de finanțare (anul 2017) au dus la modificări ale prețurilor în domeniul construcțiilor, atât prin 

efectul lor direct (costul forței de muncă), cât și indirect (creșterea costurilor principalelor materiale și 

produse din construcții). Modificările costurilor principalelor categorii de materiale și produse care intră în 

componența investiției: agregate naturale de balastieră sau carieră, ciment, bitum, oțel, elemente prefabricate 

etc., au condus de asemenea la creșteri masive ale tuturor prețurilor practicate în domeniul construcțiilor.  

Evoluția Proiectului de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici și a semnării 

contractului de finanțare până la zi este următoarea: 

 

I. Valoarea Proiectului înainte de demararea procedurii de achiziție a lucrărilor/U.A.T. 

Județul Botoșani 
                                                                                                                                                             - lei - 

Nr. contract/HCJ Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

național 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

0 1 2 3 4 5 6 

1. H.C.J nr.99 și 

nr.100/07.07.2017; 

Contract de finanțare 
nr.760/24.11.2017 și Act 

adițional nr.1/30.10.2018 – 

Total, din care: 

334.307.160,01 313.935.153,71 266.844.880,65 40.811.569,81 6.278.703,25 20.372.006,30 

U.A.T. Județul Botoșani 315.849.647,28 296.511.026,90 252.034.372,86 38.546.433,39 5.930.220,65 19.338.620,38 

U.A.T. Județul Iași 18.457.512,73 17.424.126,81 14.810.507,79 2.265.136,42 348.482,60 1.033.385,92 

2. H.C.J. nr.104/27.06.2019 

– U.A.T. Județul Botoșani 

335.575.332,50 296.511.026,90 252.034.372,86 38.546.433,39 5.930.220,65 39.064.305,60 

3. H.C.J. nr.154/26.09.2019  
Județul Botoșani 

358.011.653,24 296.511.026,90 252.034.372,86 28.546.433,39 5.930.220,65 61.500.626,34 

4. H.C.J. nr.24 și 

nr.25/18.02.2020 U.A.T. 
Județul Botoșani 

448.962.226,28 296.511.026,90 252.034.372,86 28.546.433,39 5.930.220,65 152.451.199,38 

 

 



II. Valoarea contractată/U.A.T. Județul Botoșani 
                                                                                                                                           - lei - 

Lot Nr. 

contract/data 

Total 

valoare 

contract 

din care: Plăți 

efectuate 

din care: Rest de 

plată 

din care: 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 
Cheltuieli 

neeligibile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LOT.1 7291/23.04.2021 89.753.233 63.655.920 26.097.313 44.203.377 33.580.727 10.622.650 45.549.856 30.075.193 15.474.663 

LOT.2 9803/10.06.2021 208.355.380 147.473.255 60.882.125 20.548.446 17.766.977 2.781.469 187.806.934 129.706.278 58.100.656 

LOT.3 7292/23.04.2021 102.687.692 72.687.121 30.000.571 48.832.307 24.463.324 24.368.983 53.855.385 48.223.797 5.631.588 

T O T A L: 400.796.305 283.816.296 116.980.009 113.584.130 75.811.028 37.773.102 287.212.175 208.005.268 79.206.907 

 

III. Valoare suplimentară rezultată din activarea mecanismului de ajustare a prețului 

conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din contractele de execuție lucrări/U.A.T. Județul 

Botoșani 

                                                                                                                                           - lei - 

Lot Nr. contract/data Valoare rezultată din 

ajustare 

din care: 

Cheltuieli neeligibile 

LOT.1 7291/23.04.2021 14.510.390 14.510.390      (valoare certă) 

LOT.2 9803/10.06.2021 32.000.000 32.000.000 (valoare estimată) 

LOT.3 7292/23.04.2021 16.922.868 16.922.868      (valoare certă) 

T O T A L: 63.433.258 63.433.258 

 

Așa cum rezultă din situația prezentată, plățile care urmează a fi efectuate de către Județul 

Botoșani – Consiliul Județean, până la finalizarea Proiectului, sunt în sumă de 147.067.997 lei, din care: 

4.427.832 lei cota de 2% din valoarea cofinanțării eligibile și 142.640.165 lei cheltuieli neeligibile. 

Având în vedere cele prezentate, pentru a putea finaliza în bune condiții acest proiect de 

investiții în infrastructură de o mare importanță pentru județul Botoșani se propune aprobarea contractării 

unui credit intern cu o valoare de 80.000.000 lei, în următoarele condiții: 

- Durata creditului = 15 ani 

- Perioada de grație = 2 ani 

- Perioada de tragere =1,5 ani 

- Perioada de rambursare = 13 ani 

- Mod de rambursare: rate lunare egale 

- Dobânda propusă: ROBOR 6M + X%/an (unde X% maxim 0,5) 

- Taxe și comisioane = 0 

Diferența de valoare până la concurența sumei de 147.067.997 lei, respectiv 67.067.997 lei va 

fi finanțată din bugetul propriu județean (venituri proprii, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, excedent buget local) prin bugetele anilor 2022 – 2023. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile  pentru includerea pe 

ordinea de zi a şedinţei a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MAGDA DIDII 

 

 


