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PRIMAR AVIZAT,
SECRETARGENERALlir

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Mutj/icipiului Zalău 
nr. 471 din 16.12.2022 pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii 

cu finanţare nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul 
contractat de la B.C.R., redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 

2023 şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 36.029 din 10.05.2023 al Primarului Municipiului Zalău 
şi Raportul de specialitate nr. 36.031 din 10.05.2023 al Direcţiei Economice;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 271/19.09.2019 privind 
aprobarea contractării de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern în vederea 
asigurării cofmanţării şi contribuţiei acestuia la realizarea unor obiective de investiţii de 
interes local cu finanţare europeană nerambursabilă, cu modificările, completările şi 
actualizările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 471 din 16 12.2022 privind 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 27.09.2022 pentru 
redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru 
care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la BCR, redistribuirea bugetului 
împrumutului aprobat pentru anul 2022, precum şi actualizarea listei de investiţii aprobată 
pentru anul 2022

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
Ţinând cont de prevederile art. 61, art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile 
O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. b), art. 139, 
alin. (3), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 471 din 16.12.2022 pentru redistribuirea de sume între unele 
obiective de investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din 
împrumutul contractat de la B.C.R. şi redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru 
anul 2023, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se actualizează lista de investiţii aprobată pentru anul 2023, în ceea ce 
priveşte sursele de finanţare din împrumut, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
-Primarul Municipiului Zalău, 
-Direcţia Administraţie Publică, 
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică.

Voturi: _„pentru’*
„împotrivă”
„abţineri”

PRIMAR, 
lonfil Ciunt

întocmit, consilier juridic, Rodica Pop, 1 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu. Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primarla@zalausj.ro

Nr.36029/10.05.2023

Referat de aprobare al
Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 471/16.12.2022 
pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare 

nerambursabilă pentru care sprsele au fost asigurate din împrumutul contractat de 
la BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2023, precum 

şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023

Având în vedere următoarele prevederi legale;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată: art. 61,62,63;
- OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

'' '-Huricţionarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, actualizată;
- HCL nr. 271/19.09.2019 privind aprobarea contractării de către Municipiul 

Zalău a unui împrumut bancar intern în vederea asigurării cofmanţării şi 
contribuţiei acestuia la realizarea unor obiective de investiţii de interes local cu 
finanţare europeană nerambursabilă;

- HCL nr. 50/20.02.2020 privind actualizarea anexei
271/19.09.2021;

- HCL nr. 206/01.07.2021 privind completarea şi modificarea anexei nr. 1 a HCL 
50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanţare a 
unor noi obiective de investiţii, precum şi introducerea obiectivelor de 
investiţii nefmalizate pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul de 
la CEC Bank;

- HCL 205/21.06.2022 privind modificarea anexei nr. 1 a HCL nr.
206/01.07.2021;

- HCL 336/27.09.2022 privind modificarea anexei nr. 1 a HCL nr.
205/21.06.2022;

- HCL 471/16.12.2022 privind modificarea anexei nr.
3'36/27.09.2022;

- Hotărârea de Autorizare a împrumuturilor Locale nr 6220/17.07.2020, 
6395/27.01.2021, 6977/17.01.2022 şi 7415/30.01.2023;

nr.l la HCL

1 a HCL nr.
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- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 
lit. b, art. 139 alin.l şi alin. 3 lit. B;

- Contractul de împrumut încheiat cu BCR ;
- Notificarea comisiei de autorizare nr. 377.592/17.08.2021;
- Notificarea comisiei de autorizare nr. 379.633/14.07.2022;
- Notificarea comisiei de autorizare nr. 383.396/31.10.2022;
- Notificarea comisiei de autorizare nr. 373.124/12.01.2023;
- Prevederile OG 15/2021 Art.3:

(1^1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor 
principali de credite care gestionează programe cu finanţare europeană şi alte 
programe cu finanţare nerambursabilă, după caz, a sumelor suplimentare necesare 
pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de 
concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiţionale 
prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor 
nerambursabile prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale aferente 
fiecărui program în parte.
(1^2) Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de 
achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări din 
cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se suportă din 
bugetul proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute sau economii de 
atribuire conform instrucţiunilor prevăzute la art. 5.
(1^3) Sumele rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la alin. (1^2) 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care 
gestionează programe cu finanţare europeană şi alte programe cu finanţare 
nerambursabilă;

- Prevederilor OUG 64/ 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile în baza căreia Municipiul Zalău a aprobat prin HCL rezerva 
de implementare pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte şi ulterior a 
încheiat acte adiţionale la contractele de lucrări pentru constituirea rezervei 
de implementare (valoarea acesteia a fost stabilită la un procent de max. 23% 
din valoarea restului de executat la data intrării în vigoare a OUG 64. 2022). 
Conform art. 8 al OUG 64/ 2022:

-Alin. (4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare 
destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 10% 
din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data solicitării, prin 
încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 

şi 18.
- Alin. (5) Suplimentarea rezervei de implementare în condiţiile alin. (4) 

poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăţi de minimum 75% din valoarea 
rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depăşirea 
pragurilor prevăzute la art. 8 şi 18.
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- După consumarea a 75% din valoarea cheltuielilor eligibile la nivelul 
contractului de finanţare, UAT mun. Zalău poate solicita încheierea de acte 
adiţionale la contractul de finanţare în care să solicite majorarea valorii eligibile a 
proiectului cu valoarea eligibilă a ajustărilor (rezerva de ajustare). Rezerva de 
ajustare nu poate depăşi valoarea rezervei de implementare. Rezerva de ajustare se 
va constitui pe o linie bugetară separate:

- (2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanţare se constituie 
pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziţie 
publică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, potrivit art. 9, şi nu poate depăşi 
valoarea cumulată a acestora.

- (3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare 
poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită 
iniţial.

- (4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanţare face parte din 
bugetul proiectului, se evidenţiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, 
prin grija autorităţilor de management, şi se va opera în sistemul informatic 
MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăţi numai pentru 
finanţarea ajustării de preţ necesare contractelor de achiziţie care stau la baza 
implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu 
excepţia programelor de cooperare teritorială europeană.

- Astfel durata necesară încheierii unui act adiţional la contractul de finanţare 
prevăzută în OG 64/2022 în baza căruia sumele din rezerva de implementare vor fi 
recuperate doar la finalul implementării proiectului depinde de volumul plăţilor 
efectuate pentru ajustări care trebuie să fie achitate peste 75% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, ceea ce presupune că plata acestora să se asigure de beneficiar 
respectiv de Municipiul Zalău din împrumut până la finalizarea lucrărilor.

în situaţia contractelor de execuţie lucrări în derulare, aceasta înseamnă utilizarea 
inclusiv a diverselor şi neprevăzutelor neangajate, ceea ce nu este recomandabil pentru 
contractele de lucrări aflate în execuţie. Pentru acest motiv, este indicat ca valoarea 
ajustărilor aferente aplicării OG 15/ 2021 să fie reglementată la finalul implementării 
proiectului. Până atunci, aceste cheltuieli vor fi asigurate din contribuţia UAT Zalău.

Potrivit HCL nr. 271/19.09.2019 modificată şi completată cu HCL nr. 50/20.02.2020 
HCL nr. 206/01.07.2021, HCL nr. 205/21.06.2022, HCL nr. 336/27.09.2022 şi HCL 
471/16.12.2022 Municipiul Zalău a contractat în anul 2020 împrumutul de la BCR în valoare 
de 68.820.946,62 lei necesar pentru asigurarea cofinanţării şi contribuţiei la realizarea unor 
obiective de investiţii publice de interes local, proiecte cu finanţare nerambursabilă 
implementate la nivelul Municipiului Zalău.

împrumutul rămas de utilizat pentru anul 2023 este de 39.671.331,42 lei şi a fost aprobat 
în lista de investiţii anuală odată cu aprobarea bugetului general pentru anul 2023. Din această 
sumă conform execuţiei bugetare s-a utilizat până la data de 30.04.2023 suma de 
7.087.719,15 lei pentru obiectivele aprobate.

3



Pentru anul 2023 suma a fost autorizată pentru trageri conform Hotărârii de Autorizare 
a împrumuturilor Locale nr. 7415/30.01.2023.

Pe parcursul implementării proiectelor respectiv decontarea lucrărilor executate în raport 
cu contextul economic cu modificările legislative privind ajustările de preţuri în cadrul 
contractelor de finanţare ca urmare a modificărilor indicelui preţurilor de consum şi ţinând cont 
de termenele de finalizare a unor obiective, precum şi constituirea rezervei de implementare 
pentru reechilibrarea contractelor ce se constituie iniţial în procent de până Ia 23% din 
valoarea restului de executat a contractului de achiziţie precum şi suplimentarea cu 10% 
a accesteia în condiţiile prevăzute de OG 64/2022, la momentul intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, este necesar asigurarea unor sume suplimentare pentru câteva obiective 
de investiţii în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate la această dată.

Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ 
aferente ajustării preţului contractelor de achiziţie şi în condiţiile date de ordonanţa 
privind ordinea semnării şi comunicării documentelor cu Ministerul Dezvoltării respectiv 
întocmirea si semnarea actelor adiţionale la contractele de finanţare este necesar 
acoperirea ajustărilor din constribuţia proprie, urmând ca acestea să fie recuperate Ia 
finalul implementării proiectului.

în urma analizei situaţiei analitice efectuată la data de 30.04.2023 pe fiecare obiectiv de 
investiţii în parte, împreună cu compartimentele de specialitate rezultă că sunt necesare a fi 
asigurate sume la unele obiective pentru care trebuie efectuate plăţile finale în vederea 
recepţionării acestora, prin redistribuirea de la alte obiective de investiţii unde la această dată 
se înregistrează economii la unele obiective care au fost finalizate şi recepţionate, cu încadrarea 
în suma totală a împrumutului aprobat şi avizat pentru anul 2023.

Conform calculelor estimate pe fiecare contract suma necesară a fi redistribuită este de 
414.499,82 lei destinată contractele de reabilitare termică a blocurilor 158 şi SB 34 şi pentru 
iluminat etapa II, care se propune a fi asigurată de la proiectul blocurilor de locuinţe P+8 şi VI, 
a blocurilor P40 şi Dl 11 şi iluminat etapa I care au fost finalizate şi recepţionate.

Situaţia detaliată se prezintă în anexa nr.l la prezentul referat.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de 
Hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu 
privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău 
Ionel Ciunt

r/
DE/SFC-MA

(r



MUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Mahiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wvvw.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Direcţia Economică 
Nr. 36031/10.05.2023

Raport de specialitate la
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 471/16.12.2022 pentru 

redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de 
la BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2023, precum 

şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023

Având în vedere:
Referatul de aprobare elaborat de primar privind modificarea anexei 1 la HCL 

471/16.12.2022 pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la BCR, 
redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2023, precum şi actualizarea 
listei de investiţii aprobată pentru anul 2023;

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 471/16.12.2022 pentru 
redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru 
care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la BCR, redistribuirea bugetului 
împrumutului aprobat pentru anul 2023, precum şi actualizarea listei de investiţii aprobată 

pentru anul 2023;
Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;
Din situaţiile financiare privind utilizarea împrumutului contractat de la BCR până 

la data de 30.04.2023 situaţia se prezintă astfel:
A

• împrumut contractat 68.820.946,62 lei 
2.003.958,20 lei 

2021 - 13.236.511,57 lei 
2022- 13.909.145,43 lei 
2023 - 39.671.331,42 lei şi utilizată suma de

7.087.719,15 lei până la data de 30.04.2023.

• Sume avizate şi utilizate 2020 -

• Suma avizată

Din analiza şi corelarea următoarelor date:
- Prevederile contractelor de finanţare valoarea şi data finalizării acestuia
- Termenele de execuţie din contractele de execuţie lucrări
- Volumul resurselor alocate din fondurile nerambursabile şi a contribuţiei 

beneficiarului - Municipiul Zalău la proiecte, contribuţie de natura 

cheltuielilor eligibile şi neeligibile
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Modificările legislative privind ajustarea preţului privind 
reglementarea unor măsuri fiscale aferente materialelor de construcţii OG 
15/30.08.2021, Ordinul 1336/21.09.2021 privind metodologia de aplicare şi 
Ordinul 2050/30.12.2021 privind modificarea şi înlocuirea Metodologiei 
privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru 
contractele de achiziţii publice/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 în vederea punerii în aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal 
bugetare Metodologie aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi administraţiei nr. 1336/2021 şi pentru modificarea anexei „Ghidul 
solicitantului. Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020” aprobată prin Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1024/2015, care 
au dus la modificarea valorii contractelor de lucrări pentru obiectivele de 
investiţii din fonduri nerambursabile şi implicit la modificarea contribuţiei 
Municipiului Zalău cu aceste ajustări pentru proiectele având ca sursă de 
finanţare împrumutul contractat da la BCR.

- Prevederile OG 15/2021 Art.3:
(1^1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor 
principali de credite care gestionează programe cu finanţare europeană şi alte 
programe cu finanţare nerambursabilă, după caz, a sumelor suplimentare 
necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de 
concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiţionale 
prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor 
nerambursabile prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale 

aferente fiecărui program în parte.
(1^2) Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor 
de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări 
din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se 
suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute sau 
economii de atribuire conform instrucţiunilor prevăzute la art. 5.
(1^3) Sumele rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la alin. 
(1^2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care 
gestionează programe cu finanţare europeană şi alte programe cu finanţare 

nerambursabilă.
în situaţia contractelor de execuţie lucrări în derulare, aceasta înseamnă 

utilizarea inclusiv a diverselor şi neprevăzutelor neangajate, ceea ce nu este 
recomandabil pentru contractele de lucrări aflate în execuţie. Pentru acest 
motiv, este indicat ca valoarea ajustărilor aferente aplicării OG 15/ 2021 să fie 
reglementată la finalul implementării proiectului. Până atunci, aceste cheltuieli 
vor fi asigurate din contribuţia UAT Zalău.

- Prevederilor OUG 64/ 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor fînanţate din fonduri externe
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nerambursabile în baza căreia Municipiul Zalău a aprobat prin HCL 
rezerva de implementare pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte şi 
ulterior a încheiat acte adiţionale la contractele de lucrări pentru 
constituirea rezervei de implementare (valoarea acesteia a fost stabilită la 
un procent de max. 23% din valoarea restului de executat la data intrării 
în vigoare a OUG 64. 2022). Conform art. 8 al OUG 64/ 2022:

Alin. (4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare 
destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 
10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data 
solicitării, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile 
prevăzute la art. 8 şi 18.

Alin. (5) Suplimentarea rezervei de implementare în condiţiile alin. (4) poate 
avea loc numai dacă au fost efectuate plăţi de minimum 75% din valoarea 
rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la 
depăşirea pragurilor prevăzute la art. 8 şi 18. După consumarea a 75% din 
valoarea cheltuielilor eligibile la nivelul contractului de finanţare, UAT mun. 
Zalău poate solicita încheierea de acte adiţionale la contractul de finanţare în 
care să solicite majorarea valorii eligibile a proiectului cu valoarea eligibilă a 
ajustărilor (rezerva de ajustare). Rezerva de ajustare nu poate depăşi valoarea 
rezervei de implementare. Rezerva de ajustare se va constitui pe o linie bugetară 
separate:

Art. 13
(2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de fînanţare se constituie pe 

baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziţie
publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, potrivit art. 9, şi nu poate 
depăşi valoarea cumulată a acestora.
(3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare poate 
avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită 

iniţial.
(4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanţare face parte din bugetul 

proiectului, se evidenţiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, prin 
grija autorităţilor de management, şi se va opera în sistemul informatic 
MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăţi numai 
pentru finanţarea ajustării de preţ necesare contractelor de achiziţie care stau la 
baza implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană.

- Analizând execuţia bugetară a împrumutului şi stadiul de realizare a 
lucrărilor împreună cu Direcţia Tehnică s-au stabilit sumele necesare 
suplimentare pentru obiectivele care trebuie finalizate şi recepţionate. 

Rezultă necesitatea asigurării unor sume suplimentare la unele obiective cuprinse 
la finanţare din împrumut de la obiectivele unde se înregistrează economii, sau au fost 
recepţionate ca urmare se propune redistribuirea sumelor conform anexei 1.

3

3



Precizăm că sumele necesare nu se pot calcula cu exactitate de aceea au fost 
estimate, deoarece acestea sunt influenţate de indicele preţurilor cuprinse în formulele de 
ajustare şi pe măsura ce execuţia lucrărilor se apropie de final se va mai analiza necesarul 
de sume şi se vor mai propune redistribuiri dacă va fi necesar în funcţie de termenele 
contractelor de finanţare raportat la durata de utilizare a împrumutului - 01.08.2023.

Pentru reflectarea corectă în bugetul împrumutului a sumelor redistribuite se 
impune redistribuirea sumelor în bugetului împrumutului astfel:

Buget aprobat Majorare Diminuare Buget definitiv

790.808
414.500 7.011.543

31.868.980

Cap 6507 790.808
Cap 7007 7.011.543
Cap 8407 31.868.980

414.500

Totodată se va proceda la modificarea sumelor cuprinse în lista de investiţii la 
secţiunea credit cu sumele redistribuite pentru obiectivele de investiţii cu finanţare din 

împrumut.
Având în vedere cele expuse propunem spre analiză şi aprobare Proiectul de 

Hotărâre iniţiat de d-1 primar, astfel:
1. Modificarea anexei nr.l la HCL 471/16.12.2022 pentru redistribuirea de 

sume între unele obiective de investiţii cu finanţare.nerambursabilă pentru 
care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la BCR, 
redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2023 conform
anexei 2.

2. Actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023 în ceea ce priveşte 
sursele de finanţare din împrumut, conform anexei nr. 1.

Director Economic 
Ec. Cuibuş M^iana

A

întocmit
Şef serviciu financiar 

contabilitate buget 
Păuşan M^gareta

DE/SFC-MA
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Anexa nr. 1
Situaţia împrumutului contractat de la BCR şi distribuit pe obiective de investiţii

Sume utilizate 
cumulate Ia 
30.04.2023

Suma aprobată 
si avizată din 

împrumut

Suma fînală 
împrumut

Sume disponibile 
la 30.04.2023

Nr. Sume de redistribuitDenumire proiect
Crt.

7=2+5-66 (-) disponibil5 (+) necesar4=2-332
MODERNIZARE CORIDOARE DE 
MOBILITATE URBANA DURABILA ZALAU

1 12,320,946.624,359,265.187,961,681.4412,320,946.62
2023 SMIS 124166

2 MOBILITATE URBANA DURABILA ZALAU
___ 2023 SMIS 122136_________________________
3 AMENAJARE DE SPATII VERZI PE IMOBILE 

ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUN

11,465,000.003,791,635.947,673,364.0611,465,000.00

3,500,000.002,770,753.85729,246.153,500,000.00
ZALAU
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM 
lIANCU” DIN MUN ZALĂU

4 2,630,000.002,630,000.002,630,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
LICEULUI ORTODOX ”SF. NICOLAE” DIN 
MUN ZALĂU _____________________
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUN ZALĂU ETAPA I

5 1,130,000.001,130,000.001,130,000.00

6 285,655.8314,344.1784,594.17215,405.83300,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE C, SB42 si IB 
DIN MUN ZALĂU

7 810,000.00810,000.00810,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE P+8 şi VI DIN
MUN ZALĂU_____________________________
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE 158 şi SB34 DIN 
MUN ZALĂU_____________________________
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE SCALA, Al6 şi
SB15 DIN MUN ZALĂU________________ _
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE P40 şi Dl 11 DIN 
MUN ZALĂU__________________ __________

8 2,199,497.95281,755.65281,755.652,199,497.952,481,253.60

9 1,605,000.00250,000.007,613.141,347,386.861,355,000.00

10 637,538.81637,538.81637,538.81

11 1,126,600.00118,400.00372,239.30872,760.701,245,000.00



CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE G164 şi BL 80 
DIN MUN ZALĂU 

12 897,223.41897,223.41897,223.41

REABILITAREA MODERNIZAREA 
DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA UNITATII 
DE INVATAMANT PREŞCOLAR GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 DIN MUN

13
1,160,000.00790,807.79369,192.211,160,000.00

ZALAU
MOBILITATE URBANA DURABILA ETAPA 26,245,000.0014 19,144,092.697,100,907.3126,245,000.00
II
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUN ZALĂU ETAPA II

15 2,808,484.00164,499.82980,854.561,663,129.622,643,984.18

68,820,946.62414,499.82414,499.8232,583,612.2736,237,334.3568,820,946.62Total

NOTA:
68,820,946.62împrumut total contractat

Suma avizată şi utilizată în anul 2020 cu hotărârea nr. 6220 din 17 iulie 2020 

Sumă avizată şi utilizată în anul 2021 cu hotărârea nr. 6395 din 27 ianuarie 2021 

Sumă avizată şi utilizată în anul 2022 cu hotărârea nr. 6977 din 17 ianuarie 2022 

Sumă avizată în anul 2023 cu hotărârea nr. 7415 din 30 ianuarie 2023 

şi utilizată până în data de 30.04.2023

2,003,958.20
13,236,511.57
13,909,145.43

39.671.331,42ca
7,087,719.15

36,237,334.35Total sumă utilizată până la data de 30.04.2023

Director Ewnomic, 
Ec. CuimK Mariana

întocmit, 
Consilier, 

Mihut Alexandra
J

DE/SFC/MA



Anexa nr. 2

Rectificarea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2023, precum şi 
actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023 în ceea ce priveşte sursele

de finanţare din împrumut

Redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii finanţate din împrumutul
BCR

-mii lei-

Buget final 
2023

DiminuareMajorareBuget aprobat 
2023

Cap. bugetar

790,81790,81650750 Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului

964,44400,16250,001.114,6070070330 Locuinţe
2.897,3114,34164,50700706 Iluminat public 2.747,15
3.149,793.149,79700750 Alte cheltuieli în 

serviciilor.domeniul 
dezvoltării, locuinţelor

31.868,9831.868,9884070303 Străzi
39.671,33414,50414,5039.671,33Total

Director EconpHnc, 
Ec. Cuibuş IVrari^a

întocmit. 
Consilier, 

Mihuţ Alexandra

DE/SFC/MA
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HOTĂRÂREA NR. 471
din 16 decembrie 2022

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 336/27.09.2022pentru 
redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru 

care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la B.C.R., redistribuirea bugetului 
împrumutului aprobat pentru anul 2022 şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul

2022

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 97795 din 09.12.2022 al Primarului Municipiului Zalău şi Raportul de specialitate 
nr. 97797 din 09.12.2022 al Direcţiei Economice;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 271/19.09.2019 privind aprobarea contractării de către 
Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern în vederea asigurării cofinanţării şi contribuţiei acestuia la 
realizarea unor obiective de investiţii de interes local cu finanţare europeană nerambursabilă, cu modificările, 

* completările şi actualizările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 336/27.09.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr..205 din 21.06.2022 pentru redistribuirea de sume între unele obiective de 
investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la 
BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2022, precum şi actualizarea listei de 
investiţii aprobată pentru anul 2022
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

Ţinând cont de prevederile art. 61, art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), 
art. 196, alin. (1), lit. a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 336/27.09.2022 pentru 
redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru care sursele au 
fost asigurate din împrumutul contractat de la B.C.R. şi redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru 
anul 2022, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) împrumutul neutilizat la 31.12.2022 se va utiliza în anul 2023 pentru aceleaşi obiective pentru
care s-a aprobat.

Art. 2. Se actualizează lista de investiţii aprobată pentru anul 2022, în ceea ce priveşte sursele de 
finanţare din împrumut, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
-Primarul Municipiului'Zalău, 
-Direcţia Administraţie Publică, 
-Direcţia Economica' 
-DirepţiaTehnică./'^nr

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
MARINA BJANfiA FAZACAS

PREŞEDINTE DE ŞEDimAfi
L

DAP/SALA/CC - 4EX



. Anexa nr. 1
/«. U.CX.

m. /l. ML
Situaţia împrumutului contractat de ia BCR şi distribuit pe obiective de investiţii

Suma aprobată 
şi avizată din 

împrumut

Sume utilizate 
cumulate Ia 
30.11.2022

Nr. Sume disponibile 
la 30.11.2022

Suma finală 
împrumut

Denumire proiect Sume de redistribuitCrt

1 2 3 4=2-3 5 (+) necesar 6 (-) disponibi 7=2+5-6
MODERNIZARE CORIDOARE DE
MOBILITATE URBANA DURABILA 
2ALAU 2023 SMIS 124166

1
12,320,946.62 5,372,113.68 6,948,832.94 12,320,946.62

MOBILITATE URBANA DURABILA
ZALAU2023 SMIS 122136

2 13,665,000.00 7,237,070.61 6,427,929.39 2,200,000.00 11,465,000.00
AMENAJARE DE -SPATII VERZI PE
IMOBILE ABANDONATE SAU 
DEGRADATE DIN MUNZALAU

3
3,500,000.00 350,207.20 3,149,792.80 3,500,000.00

CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV 
"AVRAM lANCU” DIN MLTN ZALĂU

4
2,630,000.00 2,630,000.00 2,630,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
LICEULUI ORTODOX ”SF. NICOLAE” DIN 
MUNZALAU

5
1,130,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00

MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUN ZALĂU ETAPA I

6
1,000,000.00 169,597.80 830,402.20 700,000.00 300,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE C, SB42 si IB 
DIN MUN ZALĂU

7
810,000.00 810,000.00 810,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE P-^8 şi VI 
DIN MUN ZALĂU

8
2,035,000.00 1,381,253.60 653,746.40 446,253.60 2,481,253.60

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE 158 şi SB34 
DIN MUN ZALĂU____________________
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE SCALA, A16 
si SBIS DIN MUN ZALĂU _________

9
1,355,000.00 994,032.30 360,967.70 1,355,000.00

10
650,000.00 637,538.81 12,461.19 12,461.19 637,538.81



.‘‘•i

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINŢE P40 şi Dl 11 
DIN MUN ZALĂU

11
1,145,000.00 837,604.77 307,395.23 100,000.00 1,245,000.00

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE G164 şi BL 
80 DIN MUN ZALĂU

12
900,000.00 897,223.41 2,776.59 2,776.59 897,223.41

REABILITAREA MODERNIZAREA
DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA UNITATII 
DE INVATAMANT PREŞCOLAR 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR 5 DIN MUN ZALAU________________
MOBILITATE URBANA DURABILA
ETAPA II

13

1,160,000.00 367,495.52 792,504.48 1,160,000.00

14 26,245,000.00 4,439,920.69 21,805,079.31 26,245,000.00
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUN ZALĂU ETAPA II

15
275,000.00 7,906.82 267,093.18 2,368,984.18 2,643,984.18

Total 68,820,946.62 27,261,965.21 41,558,981.41 2,915,237.78 2,915,237.78 68,820,946.62

NOTĂ:
împrumut total contractat

Suma avizată şi utilizată în anul 2020 cu hotărârea nr. 6220 din 17 iulie 2020 

Sumă avizată şi utilizată în anul 2021 cu hotărârea nr. 6395 din 27 ianuarie 2021 

Sumă avizată în anul 2022 cu hotărârea nr. 6977 din 17 ianuarie 2022 
şi utilizată până în data de 30.11.2022

68,820,946.62
2,003,958.20

13,236,511.57
53,580,476.85

12,021,495.44

Total sumă utilizată până la data de 30.11.2022 27,261,965.21

Director Ej^nomic, 
MarianaÂnexaJLla HCLNrJW

(î»" /c (t
T lEc. Cui CONTRASEMNEAZĂ 

5ECRETAR GENERAL
iniocmit,

^ ~ — ! Consilier,
Mihuţ Alexandra

DE/SFC/MA



Anexa nr. 2

Rectificarea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2022, precum şi 
actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022 în ceea ce priveşte sursele

de finanţare din împrumut

Redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii finanţate din împrumutul
BCR

-mii lei-

Cap. bugetar Buget aprobat 
2022

Majorare Diminuare Buget final 
2022

650750 Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului

2.870,28 2.870,28 i

70070330 Locuinţe
700706 Iluminat public

5.458,00 546,25 15,24 5.989,02
1.151,28 2.368,99 700,00 2.820,26

700750 Alte cheltuieli în
domeniul

3.149,79 3.149,79
serviciilor, 

dezvoltării, locuinţelor
84070303 Străzi 40.951,13 2.200,00 38.751,13

Total 53.580,48 2.915,24 2.915,24 53.580,48

Director Ecoi^mic, 
Ec. Cuibuş Mfa^naÂnexal.-la HCLNr. W 

din IC.
ED^ŢĂm

întocmit. 
Consilier, 

Mihuţ Alexandra
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL
rhoilvi%o, %Mâa

DE/SFC/MA


