
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 19 din 30 ianuarie 2014 

privind garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei,  

pentru realizarea investiţiilor publice de interes județean 

          

      

Consiliul Judeţean Cluj,  

            Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut în valoare de 

50.000.000 lei, contractat de către Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, propus de 

preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Dorin Uioreanu; 

Având în vedere adresa Aeroportului Internaţional “Avram Iancu” Cluj R.A. cu nr. 640/2014; 

Luând în considerare prevederile: 

 art. 91 alin. (3) lit. a) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Capitolului IV din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 art. 1166 şi următoarele referitoare la contracte din Legea privind Codul civil nr. 

287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei 

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

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, 

pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean “Pistă 3.500 m Etapa I şi suprafeţe de mişcare 

aferente”, la Aeroportul Internaţional “Avram Iancu” Cluj R.A. 

 

      Art. 2. Din bugetul local al Judeţului Cluj se asigură garantarea: 

    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 menţionate la art. 1. 

 

      Art. 3. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj, următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Judeţului Cluj; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării 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. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Dorin 

Uioreanu, să semneze în numele şi pentru Judeţul Cluj, acordul de garantare şi orice alte documente 

necesare obţinerii şi derulării de către Aeroportul Internaţional “Avram Iancu” Cluj R.A. a 

împrumutului. 

 

  Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, în colaborare cu  

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 

prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse-Umane; Direcţiei Juridice; Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca; Aeroportului Internaţional “Avram Iancu” 

Cluj R.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 

Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”. 

        

 

 

                                                          Contrasemnează: 

          PREŞEDINTE,                       SECRETAR AL JUDEŢULUI 

   Horea-Dorin Uioreanu                                                                  Simona Gaci 

      

http://www.cjcluj.ro/

