
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI SÂNMARTIN 

HOTĂRÂREA NR. 412 
DIN 31.08.2022 

1 
Privind modificarea Anexei la HCL nr. 224 din 21.04.2022, modificată prin Hotărârile nr. 237 din 

20.05.2022, 287 din 30.06.2022 şi 343 din 28.<27.2022, privind aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne in valoare de 14.000.000 lei 

Având in vedere raportul de specialitate nr. 769/A din 30.08.2022 prin care se propune modificarea 
Anexei la HCL nr. 224 din 21.04.2022, modificată prin Hotărârile nr. 237 din 20.05.2022 287 din 
30.06.2022 şi 343 din 28.07.2022, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile inteme In 
valoare de 14.000.000 lei, 

Tinând cont de temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
• art.129 alin.2 b) i alin 4) lit.b) d, art.139 alin.1 i alin.3) lit.b), art. 155 alin. (4) lit. d) i art.196 alin.1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 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 art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, 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, 

• art. 7 alin. (2), precum şi art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte. 

Consiliul Local al comunei Sânmartin cu 16 voturi pentru, din totalul de 
17 consilieri in funcţie, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 224 din 21.04.2022, modificată prin Hotărârile nr. 
237 din 20.05.2022, 287 din 30.06.2022 şi 343 din 28.0.7.2022, privind aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile inteme In valoare de 14.000.000 lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotărâri se imputemiceşte primarul Comunei 
Sânmartin. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Primarul Comunei Sânmartin. 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor. 
- Dl Anta Ciprian - Administrator Public. 
- Dna Iacob Ioana - Scrviciul Economic. 

- La dosar. 
- La afişaj i pe pagina de internet www.sanmartin.ro. 

Preşedinte de şedinţă 
Daina Florian 

Avizat pentru legalitate 
Secretar General U T 

Păcurar Claudi 



Anexă la HCL nr.

Nr. Denumirea obiectivului Valoare conform 
documentaţiei 

tehnico-
economice 

Valoare estimată 

imprumut 

1 Reabilitarea şi modernizarea 
staţiunii turistice balneo-climatice 

34.259.125,65 lei 4.772.950,55 lei 

Băile I Mai, Comuna Sânmartin, 
judeţul Bihor 

2 Dezvoltarea infrastructurii 
staţiunii Băile Felix - Lotusul 
turismului românesc 

19.576.544,22 lei 6.472.586,75 lei 

Conservation and protection of the 
cross border natural heritage of 2.835.216,60 euro 
Bihor - Hajdu-Bihar counties 

din cadrul căruia vor fi finanţate 

următoarele obiective: 
3 3.1.Turn de monitorizare Comuna 1.024.281,73 lei 756.648,53 lei 

Sânmartin, judeţul Bihor 

3.2.Amenajare parcări şi grupuri 
sanitare 1n localitatea Betfia 

1.631.689,66 lei 0 lei 

3.3.Centru de monitorizare Betfia 1.547.586,26 lei 0 lei 
3.4.Amcnajare parcare la Sit Peţea 617.444 lei 718.291,42 lei 

4 Construire grădiniţă P+E cu 
program prelungit in Comuna 

2.120.214,89 lei 1.054.645,08 lei 

Sânmartin, judeţul Bihor 

5 Modernizare, reabilitare şi dotare 
cămin cultural în Comuna 

2.249.483,78 lei 224.877,67 lei 

Sânmartin, localitatea Băile Felix, 
judeţul Bihor 

Total Credit 14.000.000 lei 
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Serviciul Economic 
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