CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr. ________ din _________ 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din 26.05.2015
În vederea asigurării surselor de finanțare necesare derulării în condiții optime a
tuturor proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă implementate, respectiv a celor a căror
finanțare o asigură Consiliul Județean Bihor,
Motivat de caracterul urgent (respectarea graficelor de implementare, respectiv
necesitatea efectuării de plăți cu respectarea termenelor asumate prin angajamentele legale
încheiate) pe care îl prezintă realizarea unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă a
căror sursă de finanțare este asigurată din liniile de credit contractate de Județul Bihor prin
Consiliul Județean Bihor,
Ținând cont de următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 37 din 31 martie 2014, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.52 din 31.03.2015 s-a aprobat
contractarea a două linii de finanțare de tip revolving în valoare totală de 89.145.608 lei, din
care:
(1) O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 35.145.608 lei cu o maturitate de 20
ani pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 31.03.2014;
(2) O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 54.000.000 lei cu o maturitate de 2
ani pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 31.03.2014.
Prin Hotărârea nr. 4065 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale a avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile în
valoare de 35.145.608 lei în sistem revolving.
Prin Hotărârea nr. 4066 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a
Împrumuturilor Locale a avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei
finanţări rambursabile în valoare de 54.000.000 lei în sistem revolving.
Urmare a obținerii avizelor favorabile de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale au fost încheiate Contractul nr. RQ15041749751673 din 29.04.2015 între CEC BANK
S.A. Bucureşti prin Sucursala CEC BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin Consiliul
Judeţean Bihor având ca obiect acordarea de către bancă a unei facilităţi de credit cu un
plafon maxim de 35.145.608 lei pe o perioadă de 20 ani, respectiv Contractul nr.
RQ15041749751676 din 29.04.2015 între CEC BANK S.A. Bucureşti prin Sucursala CEC
BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor având ca obiect acordarea
de către bancă a unei facilităţi de credit cu un plafon maxim de 54.000.000 lei pe o perioadă
de 18 luni, pentru realizarea investițiilor prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor
nr.37
din
31
martie
2014.
Potrivit
clauzelor
contractuale
„Modificarea/înlocuirea/completarea investițiilor de interes public local finanțate din
împrumut, în cazul schimbării priorităților Județului Bihor, se vor putea efectua oricând pe
parcursul derulării împrumutului”. Astfel prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.
113/26.05.2015 s-a aprobat modificarea obiectivelor de investiţii publice de interes local
realizate din contractarea liniilor de credit de tip revolving, conform anexei la hotărâre.
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prevede că în cazul în care în derularea
investiţiilor finanţate din creditele autorizate se înregistrează economii faţă de valoarea
împrumuturilor autorizate, de regulă, acestea pot fi utilizate pentru finanţarea altor investiţii
fără a fi necesară o nouă autorizare. Astfel de situaţii trebuie să fie notificate în prealabil
Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale. Notificarea înaintată Comisiei trebuie să
cuprindă informaţiile referitoare la investiţiile înlocuite şi la cele ce se doresc a fi introduse la
finanţare, existenţa aprobărilor legale pentru acestea din urmă, care să permită acesteia să

analizeze în ce măsură cererea este susţinută de documentaţia care a stat la baza acordării
autorizării.
În conformitate cu art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei
publice locale republicată conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind
dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a) şi b) precizează faptul că „în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului” şi „contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de
titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii.”,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din 26.05.2015, conform anexei parte integrantă
a hotărârii
PREŞEDINTE,
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Financiar – contabil
Nr._________din _________ 2015

SE APROBĂ:
VICEPREŞEDINTE,
Ionel Avrigeanu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din 26.05.2015
Având în vedere Expunerea de motive nr. ________/________a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se justifică necesitatea şi oportunitatea modificării anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din 26.05.2015,
Motivat de caracterul urgent (respectarea graficelor de implementare, respectiv necesitatea
efectuării de plăți cu respectarea termenelor asumate prin angajamentele legale încheiate) pe care îl
prezintă realizarea unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă,
Ţinând cont de următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 37 din 31 martie 2014, modificată și completată
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.52 din 31.03.2015 s-a aprobat contractarea a două linii
de finanțare de tip revolving în valoare totală de 89.145.608 lei, din care:
(1) O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 35.145.608 lei cu o maturitate de 20 ani pentru
realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 37 din 31.03.2014;
(2) O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 54.000.000 lei cu o maturitate de 2 ani pentru
realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 37 din 31.03.2014.
Prin Hotărârea nr. 4065 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a
avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile în valoare de
35.145.608 lei în sistem revolving.
Prin Hotărârea nr. 4066 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a
avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile în valoare de
54.000.000 lei în sistem revolving.
Urmare a obținerii avizelor favorabile de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale au
fost încheiate Contractul nr. RQ15041749751673 din 29.04.2015 între CEC BANK S.A. Bucureşti
prin Sucursala CEC BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor având ca obiect
acordarea de către bancă a unei facilităţi de credit cu un plafon maxim de 35.145.608 lei pe o perioadă
de 20 ani, respectiv Contractul nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 între CEC BANK S.A.
Bucureşti prin Sucursala CEC BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor
având ca obiect acordarea de către bancă a unei facilităţi de credit cu un plafon maxim de 54.000.000
lei pe o perioadă de 18 luni, pentru realizarea investițiilor prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului
Județean
Bihor
nr.37
din
31
martie
2014.
Potrivit
clauzelor
contractuale
„Modificarea/înlocuirea/completarea investițiilor de interes public local finanțate din împrumut, în
cazul schimbării priorităților Județului Bihor, se vor putea efectua oricând pe parcursul derulării
împrumutului”. Astfel prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 113/26.05.2015 s-a aprobat
modificarea obiectivelor de investiţii publice de interes local realizate din contractarea liniilor de
credit de tip revolving, conform anexei la hotărâre.
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale prevede că în cazul în care în derularea investiţiilor finanţate din
creditele autorizate se înregistrează economii faţă de valoarea împrumuturilor autorizate, de regulă,
acestea pot fi utilizate pentru finanţarea altor investiţii fără a fi necesară o nouă autorizare. Astfel de
situaţii trebuie să fie notificate în prealabil Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale.
Notificarea înaintată Comisiei trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la investiţiile înlocuite şi la
cele ce se doresc a fi introduse la finanţare, existenţa aprobărilor legale pentru acestea din urmă, care
să permită acesteia să analizeze în ce măsură cererea este susţinută de documentaţia care a stat la baza
acordării autorizării.

În vederea asigurării surselor de finanțare necesare derulării în condiții optime a tuturor
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă implementate, respectiv a celor a căror finanțare o
asigură Consiliul Județean Bihor, considerăm necesar şi oportun efectuarea modificărilor în lista
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile realizate din cele două linii de
finanţare revolving în valoare totală de 89.145.608 lei contractate de la CEC BANK SA, conform
anexei la proiectul de hotărâre, parte integrantă din prezentul raport.
În conformitate cu art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice
locale republicată conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea
economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a) şi b) precizează faptul că „în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
bugetul propriu al judeţului” şi „contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea
de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii”.
Ţinând totodată cont de prevederile art. 97, alin. (1) din acelaşi act normativ, conform căruia „În
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
cere o altă majoritate,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Emiterea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113/26.05.2015, conform anexei parte integrantă a hotărârii

DIRECTOR GENERAL
Ec. MUSCA DIMITRIE
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat Serviciul Juridic-Contecios
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii

Întocmit,
Şef Serviciu
ec. Vanţ Mariana
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

PROIECT
HOTĂRÂREA
nr. ____ din _______ 2015

privind modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din 26.05.2015

Având în vedere Expunerea de motive nr. _______/________2015 şi Raportul de
Specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.________/_______2015,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.37/31.03.2014, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.52/31.03.2015, precum și Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr. 113/26.05.2015,
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Potrivit Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
În conformitate cu precizările art. 91, alin.1, lit. b) şi alin.3 lit. a) şi b) ale Legii nr.215/2001
– legea administraţiei publice locale- republicată,
Conform prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001- legea administraţiei publice localerepublicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.113 din
26.05.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
generală economică şi Direcţia de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instiţuţia Prefectului judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă;
- Compartimentul Relaţii cu consilierii.
P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Anexa la HCJ nr.____ din________.2015

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
finanțate din
cele două linii de finanțare de tip revolving contractate de la CEC Bank S.A. în valoare totală de 89.145.608 lei

Nr. crt. Denumire proiect
Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea-Programul
Operational Sectorial-Transport 2007-2013-domeniul major de interventie 2.41
Modernizarea si dezvoltarea infratstructurii de transport aerian
Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide în Județul Bihor-Programul
Operational Sectorial Mediu 2007-2013-Axa prioritara 2-Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminateDomeniul major de interventie 1-Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
2
deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
Instalatie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile-biomasa, in localitatea Sacueni, Judetul Bihor-Program
Operational Sectorial-Domeniul major de interventie 4.2-Valorificarea resurselor
3
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Instalare retea de comunicare pe FO NGA in zona Bekes si Judetul Bihor-Program
de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 cod HURO
1101/002/121-Axa prioritara 1-Imbunatatirea conditiilor cheie a dezvoltarii comune,
durabile a ariei de cooperare-Domeniul major de interventie 1.2-Imbunatatirea
comunicatiilor
transfrontaliere-Actiunea
1.2.1-Dezvoltarea
infrastructurii
4
transfrontaliere
de
internet
cu
banda
larga
Stabilirea strategiei de alimentare durabila cu apa potabila de buna calitate si
instalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia in Valea Ierului-program de
Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013, cod HURO
1101/167/1.2.3
5
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în județul Bihor –
6
grupul I - POSCCE 2007-2013
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în județul Bihor –
7
grupul II - POSCCE 2007-2013
Managementul conservativ al Siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului
8
Ţării Crişurilor
Înfiinţare Centru de Pregătire pentru salvatori montani în județul Bihor beneficiind
9
de experienţa elveţiană din St.Gallen
10
TOTAL

Sume Credit I
maturitate 20 ani
-conform HCJ nr.
113/2015-mii lei-

Influențe

VIZAT:

PREŞEDINTE,
CORNEL POPA

Sume Credit I Sume Credit II
maturitate 20 maturitate
ani
2 ani
-rectificat-conform HCJ nr.
mii lei113/2015-mii lei-

12,858.432

0.000

12,858.432

16,000.000

19,121.757

53.400

19,175.157

24,502.900

2,579.739

0.000

2,579.739

3,264.860

0.000

0.000

0.000

55.360

0.000

236.760

Sume Credit II
maturitate
2 ani
Valoare totală credit
-rectificat-mii rectificat
lei-mii lei-

Influențe

16,000.000

28,858.432

24,502.900

43,678.057

0.000

3,264.860

5,844.599

0.000

0.000

0.000

0.000

55.360

2,629.640

0.000

2,629.640

2,685.000

0.000

236.760

3,000.000

0.000

3,000.000

3,236.760

240.160

0.000

240.160

3,000.000

0.000

3,000.000

3,240.160

0.000

0.000

0.000

1,300.000

302.600

1,602.600

1,602.600

53.400
35,145.608

-53.400
0.000

0.000
35,145.608

302.600
54,000.000

-302.600
0.000

0.000
54,000.000

0.000
89,145.608

DIRECTOR GENERAL,
ec. DIMITRIE MUSCA
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