
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
         H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune  
de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor  

de investiții de interes public local 
 

  
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă de îndată;  

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 197/CLM/12.06.2018, prin care se propune modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de 
obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de 
interes public local; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Finanţe Publice Locale 
înregistrat sub nr. 17.114/12.06.2018; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – 
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 
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, componențașifuncționarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

- prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenţii. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (b), coroborat cu art. 36, alin. (4) lit. 
(b), art. 45, alin. (2), lit. (b) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b)  Legea nr. 



 

 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.- Se aprobă modificarea titlului HCL nr. 56/26.03.2018 după 

cum urmează: 
 „privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin 

credit bancar şi emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea 
obiectivelor de investiții de interes public local.” 

Art. 2.- Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 se 
completează cu alin. 2, care are următorul conţinut: 

„Pentru prefinanțarea emisiunii de obligațiuni de la alin. (1), se 
aprobă contractarea şi garantarea cu venituri proprii a unui credit bancar 
cu o valoare de maxim 61.790.331 lei și o durata de maxim 10 ani.” 

Art. 3.- Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 se 
modifica şi va avea următoarea formulare: 

„Art. 2- (1) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 
alin. (2) se face pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes 
public local, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hoărâre. 

   (2) Contractarea finanțării rambursabile prin emisiune de 
obligațiuni prevăzută la art. 1 alin. (1) se va realiza oricând în interiorul 
perioadei de creditare bancară, iar suma atrasă va avea ca destinație 
rambursarea soldului creditului bancar prevăzut la art. 1, alin. (2) și 
finanțarea în continuare a obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa nr. 
1.” 

Art. 4.- Articolul 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 se 
modifică şi va avea următoarea formulare: 

„Art. 7.- Se împuternicește Primarul municipiului Buzău să 
stabilească prin Dispoziție a Primarului structura finală a creditului 
bancar și a emisiunii de obligațiuni, inclusiv modalitatea de emitere a 
acestora (program de emisiuni, emisiuni în serii etc.), valoarea nominală, 
volumul fiecărei serii, perioadele de redeschidere a ofertei, după caz, 
elementele de detaliu ale structurii și orice alte caracteristici ale finanțării, 
în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile 
specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.” 

Art. 5.- Articolul 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 se 
modifică şi va avea următoarea formulare: 

„Art. 8.- Se împuternicește Primarul municipiului Buzău să 
semneze în numele și pentru municipiul Buzău contractul de credit 
bancar, prospectul de emisiune de obligațiuni, acordul/acordurile de 
garantare și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării 
prin credit bancar şi emisiune de obligaţiuni.” 

Art.6.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 
56/2018 rămân nemodificate. 



 

 

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției 
Finanțe Publice Locale şi Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
   

       PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                 Eduard Pistol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buzău, 13 iunie 2018 
Nr. 143 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (2), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, --- 
abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
17 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

 
          ROMÂNIA                                                        

            JUDEŢUL BUZĂU                                        
        MUNICIPIULUI BUZĂU                         
                  - PRIMAR - 
       Nr. 197/CLM/12.06.2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune 
de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor 

de investiții de interes public local 

 

Consiliul Local al municipiului Buzău a adoptat Hotărârea nr. 
56/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin 
emisiune de obligațiuni municipale, fondurile atrase urmând a fi destinate 
realizării obiectivelor de investiții de interes public local. 

Potrivit estimărilor realizate de către departamentele de 
specialitate, suma totală necesară asigurării finanțării acestor obiective 
este de 61.790.331 lei, suma care trebuie asigurată în perioada de 
implementare a proiectelor mai sus-menționate. 

Pe de altă parte, contractarea și tragerea unei finanțări 
rambursabile se poate realiza numai în condițiile obținerii autorizărilor 
necesare din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. 
Contractarea de datorie publică locală și efectuarea de trageri din datoria 
contractată se supune prevederilor Hotărârii nr. 884/2016 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările 
rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și ale Legii nr. 
269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018. 

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, disponibilul de trageri 
pentru anul 2019 este consumat în mare măsură, astfel încât se 
previzionează că puţin probabilă obţinerea unei autorizări de tragere în 
anul 2019 pentru întreaga suma de 61 mil. lei, prin emisiune de 
obligaţiuni. 

De asemenea, având în vedere că emisiunea de obligaţiuni nu 
poate fi emisă fracţionat, se apreciază ca necesară contractarea în prima 
etapa a unui credit punte, care să asigure finanţarea lucrărilor de 
investiţii care vor fi realizate în anul 2019. 



 

 

Emisiunea de obligaţiuni va putea fi astfel emisă la sfârşitul anului 
2019 – începutul anului 2020 şi va avea ca destinaţie refinanţarea 
soldului creditului bancar punte (sumele care vor fi trase în cursul anului 
2019), precum şi finanţarea în continuare a aceloraşi obiective de 
investiţii. 

Pentru cele de mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare 
realizării obiectivelor prioritare de investiții, obiective strategice pentru 
care bugetul local nu dispune în prezent de fondurile necesare, 

În vederea asigurării unei utilizări eficiente a resurselor financiare și 
pentru minimizarea costurilor de finanțare,  

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de 

hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Direcţia Finanţe Publice Locale - 

Nr. 17.114/12.06.2018 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune 

de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor 
de investiții de interes public local 

 
Pentru asigurarea realizării obiectivelor prioritare de investiţii, 

Consiliul Local al municipiului Buzău a adoptat Hotărârea nr. 56/2018 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune 
de obligațiuni municipale, in valoare de 61.790.331 lei. 

Cele 5 obiective de investiţii prioritare sunt: 
1. Construcţie extindere şi refuncţionalizare clădire Bazar – 

transformare în sediu administrativ al Primăriei Municipiului 
Buzău; 

2. Reabilitare şi modernizare cinematograf Dacia; 
3. Reabilitare stadion de atletism şi refacere împrejmuire teren; 
4. Reabilitare străzi neasfaltate în municipiul Buzău; 
5. Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Complexului hipic 

Al. Marghiloman: Casa de oaspeţi, grajduri şi amenajare teren şi 
piste. 

Contractarea și tragerea unei finanțări rambursabile se poate 
realiza numai în condițiile obținerii autorizărilor necesare din partea 
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Contractarea de datorie 
publică locală și efectuarea de trageri din datoria contractată se supune 
prevederilor Hotărârii nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, 
aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi 
contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau 
care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, precum și ale Legii nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor 
unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018. 

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, disponibilul de trageri 
pentru anul 2019 este consumat în mare măsură, astfel încât se 
previzionează ca puţin probabilă obţinerea unei autorizări de tragere în 
anul 2019 pentru întreaga sumă de 61 milioane lei, prin emisiune de 
obligaţiuni. 



 

 

Pe de altă parte, se constată necesitatea asigurării resurselor 
financiare pentru plata lucrărilor de investiţie care vor fi realizate în cursul 
anului 2019, astfel încât să fie asigurată realizarea programului de 
investiţii publice. 

Totodată, se constată că emisiunea de obligaţiuni care va fi lansată 
pe piaţa de capital nu poate fi emisă fracţionat, în funcţie de suma care 
va fi aprobată a fi contractată/trasă de către Comisia de Autorizare a 
împrumuturilor Locale. 

În aceste condiţii, se constată oportunitatea contractării în prima 
etapă a unui credit bancar punte, care să asigure finanţarea lucrărilor de 
investiţii care vor fi realizate în anul 2019. 

Emisiunea de obligaţiuni va putea fi astfel emisă la sfârşitul anului 
2019 – începutul anului 2020 şi va avea ca destinaţie refinanţarea 
soldului creditului bancar punte (sumele care vor fi trase în cursul anului 
2019), precum şi finanţarea în continuare a aceloraşi obiective de 
investiţii. 
 Pentru punerea în practică a proiectelor de investiții din Municipiul 
Buzău, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și 
pentru minimizarea costurilor autorității publice locale se propune 
inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018, pentru finanțarea obiectivelor de 
investiții de interes local. 

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău.   
 
 
 

DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE 
DIRECTOR, 
Adrian Toma 

 
 
 
 
 


