
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
 

         HOTĂRÂREA NR.________ 
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe, în 

valoare de 32.283.000 lei 
 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 14.02.2013; 

 În temeiul art.36, alin.2 lit.b coroborat cu alin.4, lit.b, art.45, alin.2, lit.b, art.63 
alin.1 lit.c coroborat cu alin.4 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

Având în vedere  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publică, modificată şi completată, coroborate cu prevederile Capitolului  
IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, modificată şi completată, art.41 alin.4 
din Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 şi 
art.1166 şi următoarele din Codul Civil; 

Luând act de raportul nr.20141/2013 întocmit de Direcţia Economico – 
Financiară privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui împrumut bancar 
pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice de interes local, constatând 
necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local a cărei documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului 
de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de 
înălţime maxim P+10”, în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2; 

 
 

                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 
32.283.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. 

Art.2.  Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, se 
face pentru realizarea investiţiei publice de interes local, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de 

interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile prevăzute la art.1 din 

prezenta hotărâre. 



Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Craiova următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi 

a perioadei de rambursare a finaţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru  

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 

Municipiului Craiova. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului 

Craiova, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Craiova şi 
Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Municipiului Craiova, precum şi pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
         PRIMAR,   SECRETAR, 

 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA SE APROBĂ, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ P R I M A R, 
Nr. 20141/07.02.2013 Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui împrumut 

bancar pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice 
de interes local 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea nr. 273 privind finanţele 
publice locale, consiliile locale pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau 
externe pe termen scurt, mediu sau lung pentru realizarea de investiţii publice de interes 
local. 

Contractarea de împrumuturi de către autorităţile publice locale se face la 
propunerea ordonatorului principal de credite, iar hotărârea se adoptă cu votul a cel 
puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie. Aceste împrumuturi ale 
autorităţii administraţiei publice locale se pot face numai cu avizul comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale. 

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul 
la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut dacă totalul datoriilor anuale 
reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi 
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat 
şi/sau garantat în anul respective, depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor proprii 
ale bugetului local, formate din: impozite, taxe, alte vărsăminte, alte venituri şi cote 
defalcate din impozitul pe venit. 

Conform execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
municipiului Craiova pe anul 2012, veniturile proprii pe anul 2012 au fost în valoare de 
254.128.000 lei venituri ce se vor regăsi la acelaşi nivel şi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al bugetului Consiliului Local al municipiului Craiova şi pentru anul 2013, 
iar pentru anii următori estimăm a creştere a acestora cel puţin la nivelul ratei inflaţiei. 

Calculând gradul de îndatorare conform prevederilor legale în vigoare rezultă 
pentru acest an un grad maxim de îndatorare de 254.128.000x 0,3 = 76.238.400 lei. 

Analizând obligaţiile asumate de Consiliul Local al Municipiului Craiova până în 
acest moment acestea însumează următoarele valori: 

     1. Acordul de împrumut subsidiar nr. 282/2002 cu Banca Europeană de 
Investiţii în valoare de 18.451.303 Euro pentru investiţia “Reabilitarea reţelei de 
epurare a apelor uzate pentru protecţia râului Dunărea” cu o durată de 
rambursare de 19 ani şi o perioadă de graţie de 6 ani. 

Returnarea împrumutului se face începând cu anul 2008 cu o rată anuală de 
rambursare de 179.534 € an până în 2010, iar începând cu 2011 până în 2026 cu o rată 



anuală de 1.207.360 € pe an la care se adaugă o dobândă medie anuală previzionată de 
aproximativ 720.000 €/an. 

Total  obligaţii la acest împrumut până în 2010 a fost de 679.934 €/an 
(echivalentul a 2.855.700 lei/an) iar începând cu anul 2011 până în anul 2026 – 
1.869.866 €/an (echivalentul a 8.673.075 lei/an la un curs 4,50 lei/an). 

       2. Contractul de împrumut nr. 69/2006 cu B.R.D. Groupe Societe 
Generale în valoare de 70.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de 
interes local (Ilustrări urbanistice privind determinările funcţional-urbane 
materializate în amenajări, echipare, dotare şi finisare ale Pieţei Prefecturii, 
esplanade pietonale Unirii şi Pieţei Minerva din zona central Craiova; Amenajare 
canal colector deschis parcul Corniţoiu, Reabilitare linie de tramvai în municipiul 
Craiova; Reabilitare şi întreţinere străzi în municipiul Craiova) cu o durată de 
rambursare de 17 ani şi o perioadă de graţie de 3 ani. 

Returnarea împrumutului se face începând cu trim. III 2009 cu o rată trimestrială 
de 1.013.935,0 lei, la care se adaugă o dobândă medie la nivel de trimestru de 870.250 
lei. 

Deci obligaţia de plată aferentă acestui împrumut este de 4.055.740 lei/an 
reprezentând rata de capital, la care se adaugă suma de 3.481.100 lei/an reprezentând 
dobânzile medii previzionate aferente împrumutului şi comisioane: 

(4.055.740 lei + 3.481.100 lei) = 7.536.840 lei/an 
      3. Contractul de împrumut nr. 167199 din 02.12.2012, încheiat cu HYPO 

NOE GRUPPE BANK AG pentru un împrumut de 20.000.000 € cu o maturitate de 
20 ani şi o perioadă de graţie 3 ani, în vederea realizării unor investiţii publice de 
interes local şi anume: 

- Craiova Water Park – Complex de Agrement Acvatic în Parcul Tineretului din 
municipiul Craiova în valoare de 8.323.990 €, şi 

- Centru Multifuncţional Craiova – Pavilion Central, în valoare de 11.676.010 €. 
Din trim. IV al anului 2013 începe rambursarea împrumutului de 11.676.010 €. 
În anul 2013 e prevăzută rambursarea primei rate de capital de 171.706 € x 4,5 lei 

= 772.677 lei. 
Dobânda aferentă creditului utilizat până acum aferentă anului 2013 este de 

535.742 € x 4,5 lei = 2.410.839 lei. 
Deci, obligaţia asumată anuală aferentă acestui contract este de: 
772.677 lei + 2.410.839 lei = 3.183.516 lei 
Analizând obligaţiile asumate de Consiliul Local al Muncipiului Craiova la 

momentul de faţă (buget 2013) pentru achitarea ratelor scadente şi a dobânzilor 
aferente împrumuturilor contractate, acestea se rezumă la: 

8.673.075 lei + 7.536.840 lei + 3.183.516 lei = 19.393.431 lei 
Astfel, la nivelul anului bugetar 2013, conform prevederilor legale, gradul de 

îndatorare admis este de 76.238.400 lei, deci de aproximativ 4 ori mai mare faţă de 
angajamentele asumate, exprimat în procente, acesta fiind de 7,63%. 

În aceste condiţii autoritatea publică locală poate accesa noi împrumuturi cu 
condiţia încadrării în gradul de îndatorare prevăzut de legislaţia în vigoare, adică 30%. 

Având în vedere necesitatea finanţării unor investiţii publice de interes local care 
prin valoarea şi duratele de execuţie nu pot fi finanţate din veniturile proprii  ale 
bugetului local, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova solicitarea de a accesa un împrumut bancar în valoare de 32.283.000 lei, pe 
termen lung de până la 10 ani şi cu o perioadă de graţie de 2 ani.  



Din analiza condiţiilor de creditare practicată de instituţiile bancare pentru 
împrumuturi similare, estimăm o dobândă  care împreună cu comisioanele şi taxele 
aferente să se situeze între 5,8%-6,2%, de referinţă fiind rata medie a dobânzii de pe 
piaţa monetară intrabancară stabilită de Banca Naţională a României. 

Astfel, după un scurt scenariu în condiţiile în care am accesa un împrumut de 
32.283.000 lei, ar rezulta următoarele obligaţii de plată pentru Consiliul Local al 
Municipiului Craiova pentru anul 2013: 

- Împrumut - 32.283.000 lei 
- Perioadă de graţie - 2 ani 
- Rambursare - 8 ani 
- Trageri din împrumut An 2013 -   8.000.000 lei 

 An 2014 - 16.000.000 lei 
 An 2015 -   8.283.000 lei 

- Dobândă şi comisioane primul an 2013 -      248.000 lei 
 
 Total obligaţii asumate de Consiliul Local al Municipiului Craiova,nivel an 

2013, pentru împrumuturi acordate şi în derulare, precum şi pentru noul împrumut pe 
care-l propunem spre aprobare: 

19.393.431 lei + 248.000 lei = 19.641.431 lei 
de unde rezultă un grad de îndatorare pentru anul 2013 cu inclusiv creditul 

solicitat de 7,73% (19.641.431 lei/an: 254.128.000 lei/an), cu mult sub gradul admis de 
30%. Rezultă că se îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege lăsând o rezervă 
considerabilă pentru eventualele angajamente care vor rezulta din gestionarea 
împrumutului pe care nu le cunoaşteau în momentul de faţă ci numai după solicitarea 
băncii şi încheierea contractului de împrumut. 

Faţă de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
aprobe contractarea unui împrumut bancar pe termen de 10 ani, în valoare de 
32.283.000 lei pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice de interes local în 
municipiul Craiova, conform anexei nr.1 la raport. 

De asemenea în conformitate cu prevederile legale din bugetul local se vor asigura 
integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes 

local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1 din 

prezenta hotărâre. 
Iar pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova 
următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finaţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  



 Datele prevăzute  mai sus se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru  
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Propunem, ca model de redactare al hotărârii Consiliului Local Craiova, modelul 
prevăzut în H. G. nr. 145/2008 anexa nr. 1 pe care-l ataşăm acestui raport. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Nicolae Pascu 
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