
HOTĂRÂREA NR. 12/ 13 MARTIE 2020 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de  138.033 USD de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei 
 
Consiliul Local al comunei Bălănești, judeţul  Gorj, 
Având in vedere: 
- Prevederile art. 129 alin.(2) si (4) litera b), art. 139 alin. (2), art. 155 alin.(1) lit. 
c) si alin.(4) lit. d), precum si ale art. 139 alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/03. 07. 2019 – 
Codul administrativ; 
- Prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa 
şi funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. (9) pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contract, 
luând act de : 
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Bălănești, Gorj, în 
calitatea sa de inițiator; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea de 
a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local 
„Construire centrală electrică fotovoltaică în comuna Bălănești, județul 
Gorj” a cărei documentație tehnico-economica/ notă de fundamentare a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/ 14. 04. 2019, prevăzută în 
anexa la prezenta. 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) și (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03. 07. 2019, 
privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 138.033 dolari SUA de la Fondul Român pentru Eficienta Energiei, cu 
o maturitate de  24 de luni și 4 luni perioadă de grație. 

Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face 
pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Construire centrală 
electrică fotovoltaică în comuna Bălănești, județul Gorj”, ale cărei detalii 
sunt prevăzute în anexa la prezenta. 

Art. 3. Se aprobă garantarea finanţării menţionate la art. 2 de mai sus cu 
veniturile proprii ale comunei Bălănești, Gorj , conform art. 63 din legea finanţelor 



publice locale nr. 273/2006, şi încheierea unui acord de garantare în acest scop 
cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei. 

Art. 4. Din bugetul local al comunei Bălănești, județul Gorj, se asigură 
integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes 
local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 

Art. 5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a 
comunei Bălănești judetul Gorj, următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări si/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a comunei Bălănești, județul Gorj; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie si a 
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 
rambursabile; 
f) plăţile 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. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Bălănești, județul Gorj – domnul Ovidiu PUNGAN, care va 
semna in numele comunei Bălănești, Gorj, contractul de finanțare menționat la 
art. 2 de mai sus, acordul de garantare cu veniturile proprii, solicitările de tragere 
in baza contractului de finanțare şi orice alte documente în legătură cu 
finanțarea. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei Bălănești, județul Gorj, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Bălănești, Gorj şi Prefectului Judeţului Gorj şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul Oficial al comunei, prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Bălănești, Gorj, precum si pe pagina de internet a 
comunei . 

Aceasta hotarare a  fost adoptata in sedinta Consiliului Local din data de 13.03.2020 

cu un numar de 11 voturi pentru , din nr. total de 11 consilieri in functie 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                    
Consilier local                                                        Secretarul general al comunei                     

 Păpurică-Popescu Gabriela                        HORHOIANU Cristian-Laurențiu 
 


