
e ROMÂNIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI SÂNMARTIN 

HOTĂRÂREA Nr. 613 
DIN 31.08.2021 

1 
Privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 299/30.04.2020 privind aprobarea 

contractării unei finanţări rambursabile interne 1n valoare de 30.000.000 lei 

Având in vedere raportul de specialitate nr. 815/A din 31.08.2021 prin care se propune 
aprobarea modificării anexei la HCL nr. 299/30.04.2020 privind aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei şi ţinând cont de 
necesitatea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor pentru care a fost 
contractată finanţarea rambursabilă, 

Tinând cont de prevederile: 

- art.129 alin.2 b) şi alin 4) lit.b) d şi art.139 alin.1 şi alin.3) lit.b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) ; 

- art. 61 alin.(1) şi art. 63 alin 12) pct 5.A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 41 alin (4) şi alin (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Local al comunei Sânmartin cu 15 voturi pentru, 1 fără drept de vot, din totalul 
de 17 consilieri 1n funcţie, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Aprobarea modificării anexei la HCL nr. 299/30.04.2020 privind aprobarea 
contractării unei finanţări rambursabile interne 1n valoare de 30.000.000 lei, astfel obiectivul 
"Reabilitare DC62 Intre limita cu Oradea şi intersecţia cu str. Ştefan cel Mare constând in: 
reabilitare carosabil, trotuare şi accese proprietăţi partea stânga (sens mers Oradea — Cihei), 
troturare şi accese proprietăţi, partea dreaptă, cu pistă dublă de biciclete şi canalizare 
pluvială" va avea alocată din finanţarea rambursabilă suma de 6.342.973,71 lei in loc de 
5.000.000 lei cât a fost iniţial, iar la obiectivul "Extindere reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră in zona loc. Cihei - Sânmartin (zona str. imparatul Traian şi zona str. 
Grădinarilor) com. Sânmartin, jud, Bihor" va avea suma de 3.657.026,29 lei in loc de 
5.000.000 lei cât a fost iniţial, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 



Art.2 Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotărâri se Incredinţează dna Iacob Ioana 
Simona — Serviciul Economic. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: 
Instituţia Prefectului judeţului Bihor 
Primarul Comunei Sânmartin. 
D-na. Iacob Ioana Simona — Serviciul Economic. 

— Dl. Anta Ciprian — administrator public. 
— La dosar. 
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Avizat pentru legalitate 
Secretar General UAT 

Păcurar Claudiu 



Anexa 1 la HCL nr. 3 o ;1' 

N • Denumirea obiectivului Valoare conform 
documentaţiei 

tehnico-economice 

Valoare estimată 

imprumut 

1 Reabilitare DC62 intre limita cu 
Oradea şi intersecţia cu str. Ştefan 

cel Mare constând in: reabilitare 
carosabil, trotuare şi accese 
proprieraţi partea stânga (sens mers 
Oradea — Cihei), troturare şi accese 
proprietăţi, partea dreaptă, cu pistă 

dublă de biciclete şi canalizare 
pluvială 

7.172.132,62 lei 6.342.973,71 lei 

2 Extindere clădire şcoală veche din 
Sânmartin 

2.368.890,90 lei 2.000.000 lei 

3 Extindere proiect modernizare 
străzi in cartier nou Sânmartin 

16.745.521,01 lei 10.000.000 lei 

4 Reabilitarea şi modernizarea 
staţiunii turistice balneo-climatice 
Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin, 
judeţul Bihor 

39.459.986,43 lei 8.000.000 lei 

5 Extindere reţele de alimentare cu 
apă şi canalizare menajeră in zona 
loc. Cihei - Sânmartin (zona str. 
imparatul Traian şi zona str. 
Grădinarilor) com. Sânmartin, jud. 
Bihor 

8.497.722,32 lei 3.657.026,29 lei 

Total Credit 30.000.000 lei 


