
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 4 din data: 20.10.2017 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu  

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 25 OCTOMBRIE  2017 

 

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) 

și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

   având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările 

ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, 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. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

          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, 

   tinând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, 

          luând act de: 

   a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Socodor, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 3377/20 octombrie 2017; 

   b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 3378 /20 octombrie  2017, 

   precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor, 

 

   

 Consiliul Local al comunei Socodor, județul Arad  adoptă prezenta hotărâre: 

 

   Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri 

din privatizare în valoare de 2.000.000 lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum  3 ani. 

 

   Art. 2. - Contractarea împrumutului prevazut la art. 1 se face pentru asigurarea prefinanțării și/sau 

cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din 

perioada de programe 2014-2020, inclusiv  pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor 

”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” și ”Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad” finanțate prin P.N.D.R. 2014-2020, pentru care va fi 

întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. 
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   Art. 3. - Din bugetul local al comunei Socodor, județul Arad se asigură integral plata serviciului 

anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevazut 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 comunei Socodor, județul Arad următoarele date: 

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

completări ale acesteia; 

   b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract; 

   c) gradul de îndatorare a comunei Socodor județul Arad; 

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

rambursare a împrumutului; 

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

   f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează în prima decada a fiecarui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sanctiunile prevăzute de lege. 

 

   Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Socodor, 

județul Arad. 

 

   Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei Socodor, în termenul 

prevazut de lege, primarului comunei Socodor  și prefectului judetului Arad și se aduce la cunostință 

publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www .socodor.ro. 

 

 

       
            Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                           Primar,                                                                               Secretar, 

               Jura Ioan Dimitrie                                                            Crişan Gheorghe                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.  înregistrare: 3377 din 20 octombrie 2017 
CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în 

conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor, prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la  aprobarea privind 

aprobarea  contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu  

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare.  

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonantei 

de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, 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 și având în vedere numar mare de proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în 

derulare se impune accesarea unui credit rambursabil pentru asigurarea prefinanțării 

proiectelor și pentru plata cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor. 

Ținând cont de numărul mare de proiecte derulate de comuna Socodor, se impune 

contractarea unui credit rambursabil cu ajutorul căruia să fie asigurată prefinanțarea și plata 

cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, credit rambursabil în sumă de până la 2.000.000 

lei. Precizez că excedentul bugetar din anul 2016 în sumă de 1.788.000 lei va fi utilizat 

numai pentru asigurarea prefinanțarii și plata cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor 

finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

Contractarea creditului bugetar impune o serie de plăți din bugetul local, pe perioada 

contractării creditului rambursabil, după cum urmează: 

•Suma contractată : 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 3 ani, respectiv 36  

luni. Plata ratelor se face trimestrial, respectiv 4 rate/an, 12 rate/3 ani. 

•Dobânda estimată a se plăti sa calculata conform ROBOR la 3 luni din data de 

20.10.2017(data întocmirii prezentului referat) care este de 1,84 pucte procentuale la care 

se adaugă marja de 3,5 procente( conform prevederilor înscrise la  art.1 alin.(1) lit.a) din 

OUG 27/2017), în total 5,34%. Media zilelor dintr-un trimestru este de 91 zile. 



Modul de calcul al dobânzii: Dobânda =suma contractată de 2.000.000 lei *5,34% 

puncte procentuale*91 zile pentru un trimestru/360 zile dintr-un an. 

Data estimată pentru plata primei rate este 01 martie 2018, iar plata ultimei rate este 

prevazută pentru data de 01 decembrie 2020. 

Conform calculelor estimate, dobânda totală de plată este de 175.478,92 lei, iar 

gradul de îndatorare pentru anul 2018 va fi de 33,65%(166.666*4=666.664 rate de capital 

+94.488,39 lei dobândă=761.152,39 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii pe ultimii trei 

ani=33,65%), pentru anul 2019 va fi de 32,06% (166.666*4=666.664 rate de capital 

+58.492,97 lei dobândă=725.156,97 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii pe ultimii trei 

ani=32,06%), iar pentru anul 2020 va fi de 30,47% (166.666*4+8=666.672 rate de capital 

+22.497,56 lei dobândă=689.169,56 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii pe ultimii trei 

ani=30,47%). 

Având în vedere cele arătate mai sus propun adoptarea de către Consiliul Local al 

comunei Socodor a unei hotărâri privind aprobarea  proiectul  de hotărâre privind 

contractarea unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei de la Ministerul Finanțelor Publice, 

în conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

 
 

PRIMAR 
JURA IOAN DIMITRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.înreg: 3378 din 20 octombrie 2017  

Referat de specialitate 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în 

conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017  
 

Subsemnatul Crișan Gheorghe, angajat al primăriei comunei Socodor, având  

funcția de secretar, prin prezenta rog Consiliul Local Socodor, să aprobe proiectul  de 

hotărâre privind contractarea unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate 

cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. 

Comuna Socodor are în implementare la date întocmirii prezentului referat un 

număr de 5 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, un număr de 5 

proiecte depuse in vederea obținerii de finanțări nerambursabile din fonduri europene 

aflate în diferite faze de evaluare și un proiect depus în cadrul Proiectului „Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Finanţare Adiţională”cu finanțare de la Ministerul Apelor 

şi Pădurilor și Banca Mondială. Mai are întocmită documentația în vederea depunerii 

proiectului ”Construire Școala cu Clasele I-VIII” în cadrul P.O.R.2014-2020 Axa prioritară 

10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și se află la faza de contractare a S.F. 

pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiectele ”Construire stație de 

biogaz” și ”Sistem de încălzire cu energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad” 

prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 6 - Promovarea 

energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii 

scăzute de carbon, 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai 

puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).Proiectele enumerate mai sus, cu toate că 

sunt unele dintre ele cu finanțare nerambursabilă de 100%, presupun alocarea de 

resurse substanțiale pentru prefinanțarea proiectelor și pentru cheltuielile neeligibile 

asociate proiectelor. 

Contractele de finanțare încheiate până la data de 20.10.2017 sunt următoarele: 

 ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul  

Arad”, contract finantat prin PNDR 2014-2020, nr.contract de finanțare: C0430A000011 

550200003/25.10.2016, cu valoarea totală din bugetul indicativ de 5.363.039,13 lei, 

inclusiv TVA; 

 ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” contract finanțat prin  

PNDR 2014-2020, nr.contract de finanțare:C0720RN00011550200001/30.12.2016, cu 

valoarea totală din bugetul indicativ de 9.490.551,25 lei, inclusiv TVA; 

  



 ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul Arad”  

contract finanțat prin PNDR 2014-2020, nr.contract de finanțare:C0720EN00011550200 

099/30.12.2016 cu valoarea totală din bugetul indicativ de 2.032.967,97 lei, inclusiv 

TVA; 

 ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul Arad”  

contract finantat prin PNDR 2014-2020, nr.contract de finanțare: C0760CN00031550200 

103/30.12.2016,cu valoarea totală din bugetul indicativ de 1.601.649,81 lei, inclusiv 

TVA; 

 ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere  

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad” contract finantat prin PNDR 

2014-2020, nr.contract de finanțare: C0720AN00011750200690/23.08.2017,cu valoarea 

totală din bugetul indicativ de 3.961.675,51 lei, inclusiv TVA; 

 Proiectele depuse în vederea obținerii de finanțări nerambursabile sunt 

următoarele: 

 ”Managementul riscului dezastrelor în zona Socodor și Ketegyhaza”  

proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014 -2020, 

Programul Interreg V-A România – Ungaria, cu valoarea totală a bugetului indicativ din 

cererea de finanțare de  1.740.045 lei, inclusiv TVA; 

 ”Eco trans system - transportul ecologic transfrontalier în zona Socodor –  

Ketegyhaza” proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

2014-2020, Programul Interreg V-A România – Ungaria, cu valoarea totală a bugetului 

indicativ din cererea de finanțare de  3.547.198 lei, inclusiv TVA; 

 ”Cooperare transfrontalieră  între instituțiile din Socodor și Ketegyhaza”  

proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014 -2020, 

Programul Interreg V-A România – Ungaria, cu valoarea totală a bugetului indicativ din 

cererea de finanțare de  377.977 lei, inclusiv TVA; 

 ”Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” 

proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014 -2020, 

Programul Interreg V-A România – Ungaria, cu valoarea totală a bugetului indicativ din 

cererea de finanțare de  154.778 lei, inclusiv TVA; 

 ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în Comuna Socodor,  

județul Arad” proiect depus pentru finanțare prin PNDR 2014-2020, cu valoarea totală a 

bugetului indicativ de 449.488 lei, inclusiv TVA; 

Proiectul cu titlul ”Construire platformă de depozitare și gospodărie a  



gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Socodor, județul Arad” din cadrul 

programului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” în vederea obținerii de 

finanțare  nerambursabilă, are o valoare totală de 5.000.000 lei cu TVA inclus. 

Ținând cont de numărul mare de proiecte derulate de comuna Socodor, se impune 

contractarea unui credit rambursabil cu ajutorul căruia să fie asigurată prefinanțarea și 

plata cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, credit rambursabil în sumă de până la 

2.000.000 lei. Precizez că excedentul bugetar din anul 2016 în sumă de 1.788.000 lei va 

fi utilizat numai pentru asigurarea prefinanțarii și plata cheltuielilor neeligibile asociate 

proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

Contractarea creditului bugetar impune o serie de plăți din bugetul local, pe perioada 

contractării creditului rambursabil, după cum urmează: 

 Suma contractată : 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 3 ani, respectiv 36  

luni. Plata ratelor se face trimestrial, respectiv 4 rate/an, 12 rate/3 ani. 

 Dobânda estimată a se plăti sa calculata conform ROBOR la 3 luni din data de  

20.10.2017(data întocmirii prezentului referat) care este de 1,84 pucte procentuale la 

care se adaugă marja de 3,5 procente( conform prevederilor înscrise la  art.1 alin.(1) 

lit.a) din OUG 27/2017), în total 5,34%. Media zilelor dintr-un trimestru este de 91 zile. 

Modul de calcul al dobânzii: Dobânda =suma contractată de 2.000.000 lei *5,34% 

puncte procentuale*91 zile pentru un trimestru/360 zile dintr-un an. 

Data estimată pentru plata primei rate este 01 martie 2018, iar plata ultimei rate este 

prevazută pentru data de 01 decembrie 2020. 

Conform calculelor estimate, dobânda totală de plată este de 175.478,92 lei, iar 

gradul de îndatorare pentru anul 2018 va fi de 33,65%(166.666*4=666.664 rate de 

capital +94.488,39 lei dobândă=761.152,39 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii pe 

ultimii trei ani=33,65%), pentru anul 2019 va fi de 32,06% (166.666*4=666.664 rate de 

capital +58.492,97 lei dobândă=725.156,97 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii pe 

ultimii trei ani=32,06%), iar pentru anul 2020 va fi de 30,47% (166.666*4+8=666.672 rate 

de capital +22.497,56 lei dobândă=689.169,56 lei/2.262.009 lei-media veniturilor proprii 

pe ultimii trei ani=30,47%). 

Având în vedere cele arătate mai sus propun adoptarea de către Consiliul Local al 

comunei Socodor a unei hotărâri privind aprobarea  proiectul  de hotărâre privind 

contractarea unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei de la Ministerul Finanțelor 

Publice, în conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017  

pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.  

SECRETAR, CRIȘAN GHEORGHE 


