
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu 
prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului 
 

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară;   
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.8351 din 04.05.2023 al președintelui Consiliului Județean Sălaj; 
- raportul de specialitate nr.8350 din 04.05.2023 al Direcției economice;  
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului județean: Comisia buget – finanţe şi  
  patrimoniu și Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă; 
- art.1 alin. (5), art.120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 13 din Ordonanța 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; 
- art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-
bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului; 
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului; 
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din 
privatizare în valoare de 7.500.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 (cinci) ani.  

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanțarea obiectivului 
”Extindere, modernizare şi dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” pentru care 
va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.  

Art. 3.Din bugetul local al județului se asigură integral plata serviciului anual al datoriei 
publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.  

Art. 4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale se publică pe pagina de 
internet proprie, www. cjsj.ro, 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 județului Sălaj; 
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 prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul anterior. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului 

Județean Sălaj.  
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului general al județului, în termenul 

prevăzut de lege,cu: 
- Președintele consiliului județean Sălaj; 
- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Trezoreria Municipiului Zalău; 
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului județean, precum și pe pagina de 

internet www. cjsj.ro.  
 

     PREŞEDINTE,                                                                          Avizat: 
                  SECRETARUL  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                                                                                   Cosmin-Radu Vlaicu 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 8351 din 04.05.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 
lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 
privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului 
 

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 
rivind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor, în cursul 
anului 2023, până cel târziu la data de 1 august 2023,  contractarea de împrumuturi din venituri din 
privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 
1.000.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor 
interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, în 
următoarele condiţii:  

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi 
lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa 
împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja 
se stabileşte astfel: 

    (i) 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv; 
    (ii) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv; 
b) perioadă de rambursare: 1 - 5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau 

integral; 
c) limita de îndatorare: exceptat de la limita prevăzută la art. 63 alin. (4) şi prin derogare de la 

prevederile art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) plafoane de contractare/tragere: exceptat; 
e) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-

teritorială este de: 
    (i) 1.500 mii lei pentru comune; 
    (ii) 2.000 mii lei pentru oraşe; 
    (iii) 4.000 mii lei pentru municipii, altele decât cele reşedinţă de judeţ; 
    (iv) 7.500 mii lei pentru municipii reşedinţă de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti; 
    (v) 7.500 mii lei pentru judeţe. 
Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2023 au fost aprobate prin Ordinul al ministrului finanțelor nr. 1398/2023. Potrivit prevederilor 
acestui ordin,  Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere şi 
documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului 
Finanţelor, şi stabileşte valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în: 

    a) limita prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023; 



    b) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială, prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023.  

Menționez faptul că excedentul bugetului local al anilor precedenți, în sumă totală de 
4.471,00 mii lei, a fost repartizat integral prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52 din 27 aprilie 
2023, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare si pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale 
secţiunii de funcţionare și dezvoltare în anul 2023.  

În luna martie 2019 s-a semnat contractul de finanțare nr. 4069/15.03.2019 în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare totală de 11.433.417,45 lei, din care 
4.4672.417,67 lei valoarea cheltuielilor neeligibile pentru finanțarea obiectivul de investiţii 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“.  

Prin Hotărărea Consiliului Județean Sălaj nr. 89/13.10.2020 s-a aprobat devizul general, 
principalii indicatori tehnico-economici și descrierea investiției rezultați la faza încheierii 
contractului de execuție lucrări pentru acest obiectiv de investiţii,  în valoare totală de 15.351.329,08 
lei. Ca urmare, prin Hotărărea Consiliului Județean Sălaj nr. 90/13.10.2020 s-a aprobat proiectul 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a 
cheltuielilor legate de proiect finanțat în cadrul POR 2014-2020, având un buget total de 
15.351.329,08 lei, din care cheltuieli neeligibile în sumă de 8.590.329,30 lei. 

 Având în vedere că, din lipsa disponibilităților, această sumă a fost alocată pe anii 2023-
2024, și datorită faptului că acest proiect trebuie finalizat până la 31 decembrie 2023, este oportun 
contractarea acestui împrumut pentru finalizarea acestui proiect de investiții.  

Ca urmare, propun aprobarea contractării de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din 
venituri din privatizare în valoare de 7.500.000 lei, pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru 
finanțarea obiectivului prevăzut la art. 2 din proiectul de hotărâre. În consecință, pentru asigurarea 
cofinanţării acestui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de 
la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea 
cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, sursa de finanțare a acestora, alocată inițial din venituri 
proprii, va fi din creditul contractat, astfel încât suma de 7,5 milioane lei disponibilizată să fie 
utilizată pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru 
anii următori, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru investițiile 
proprii multianuale aprobate.  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) coroborate cu prevederile art. 182 
alin.(2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dinu Iancu-Sălăjanu 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 8350 din 04.05.2023 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 
lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 
privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului 
 
 
La data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4069/ 15.03.2019 în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe pentru proiectul 
”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”  cu o valoare 
totală de 11.433.417,45 lei, rezultată în urma elaborării documentației tehnice – faza SF completat cu 
elemente de DALI.  

Din cauza limitării valorii eligibile a proiectelor ce puteau fi depuse în cadrul acestei 
operațiuni  la 1,5 milioane Euro, UAT Județul Sălaj și-a asumat suportarea din bugetul propriu 
diferența de 4.672.417,67 lei pentru realizarea investiției propuse  prin proiect, astfel încât secția 
modernizată și extinsă să respecte standardele legale în vigoare. S-au împărțit deci proporțional atât 
lucrările, cât și serviciile aferente, pentru a se respecta limitarea impusă. 

Ulterior semnării contractului de finanțare a fost elaborat proiectul tehnic aferent investiției, 
cu o valoare mai mare decât cea rezultată din documentația tehnică – faza SF completat cu elemente 
de DALI. Această valoare rezultată în urma elaborării PT a fost adusă la cunoștința finanțatorului, 
modificându-se valoarea neeligibilă a proiectului.  

Ca urmare, prin Hotărărea Consiliului Județean Sălaj nr. 90 din 13 octombrie 2020 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea 
proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” 
și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, s-a 
aprobat valoarea totală a proiectului în suma de 15.351.329,08 lei, din care suma de 6.760.999,78 lei 
reprezintă cheltuieli eligibile și suma de 8.590.329,30 lei fiind cheltuieli neeligibile. Cu aceste sume,  
a fost modificată cererea de finanțare.   

Având în vedere că, din lipsa disponibilităților, această sumă a fost alocată pe anii 2023-2024, 
și datorită faptului că acest proiect trebuie finalizat până la 31 decembrie 2023, este oportun 
contractarea acestui împrumut pentru finalizarea acestui proiect de investiții. 

Excedentul bugetului local al anilor precedenți, înregistrat la 31 decembrie 2022, în sumă de 
4.471,00  mii lei, a fost repartizat integral prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52 din 27 aprilie 
2023, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare si pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale 
secţiunii de funcţionare și dezvoltare în anul 2023. 

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 
rivind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor, în cursul 
anului 2023, până cel târziu la data de 1 august 2023,  contractarea de împrumuturi din venituri din 
privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 
1.000.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor 
interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiecte. 



În baza Ordinul al ministrului finanțelor nr. 1398/2023 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2023, acordarea împrumuturilor se face în ordinea înregistrării cererilor la registratura generală a 
Ministerului Finanţelor până la epuizarea sumei puse la dispoziție, pe principiul ,,primul venit – 
primul servit”. 

Având în vedere că obiectivul de investiții, prevăzut la art. 2 din proiectul de hotărâre, 
îndeplinește condițiile cerute pentru a accesa împrumutul din Trezoreria Statului, în condiții 
avantajoase, s-a propus solicitarea sumei de 7.500.000 lei, sumă care acoperă o parte din valoarea 
lucrărilor rămase de executat.  

Astfel, suma de 7.500.000 lei, disponibilizată, va putea fi utilizată pentru asigurarea 
cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru anii următori, inclusiv 
pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru investițiile proprii multianuale 
aprobate. 

Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean şi am constatat 
că acesta este oportun şi corespunde exigenţelor prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 
368/2022, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 
prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 
 

                                       
 
                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
     
                        MARUŞCA LEONTINA – LUCICA 
 


