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REFERAT DE APROBARE 

Referitor la modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor 

obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 

763/2020 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lib. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul adminisitrativ, 

având în vedere prevederile 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 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

ţinând seama de prevederile art. 58 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,   

ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii,   

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local, respectiv Obținerea terenului pentru proiectele de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, a 

căror documentație tehnico-economică se aprobă prin HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reconfigurarea parcelelor în vederea 

dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu 

modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul 

Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov și HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 761 S/2017 

Actualizare 2021 Zona de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia județul Ilfov Etapa 1 şi a indicatorilor 

tehnico-economici” 

Potrivit următoarelor prevederi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative: 

„Art. 58. -  (1) După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei acestuia pot interveni 

diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, 

suspendarea sau altele asemenea.  

Această modificare a considerentelor survine ca urmare a aprobării hotărârilor de consiliu local anterior 

menționate care pun în executare Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mogoșoaia aprobată prin 

HCL nr. 27/2017 completată cu Strategia de Dezvoltare Urbană și Teritorială („SDUT”) aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 778/29.04.2020. Aceasta urmărește utilizarea optimă și 

responsabilă a resurselor teritoriale existente pentru maximizarea oportunităților de dezvoltare 

sustenabilă, eficientizarea investițiilor publice și valorificarea resurselor naturale și culturale. 



 

 

 
 

 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare propun 

aprobarea unei hotărâri de consiliu local privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea 

contractării unui finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării 

unor obiective de investiții de interes local astfel cum a fost completată prin HCL 763/2020. 

 

 

Primar 

          Paul Mihai Nicu Precup 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

      Anexa la Proiectul de Hotărâre 

 

Lista obiectivelor de investitii de interes local ce urmeaza a fi 

finantate din imprumutul contractat 

 

Nr. crt. Denumire obiective de investitii Valoare proiect 

inclusiv TVA (lei) 

1 Obtinerea terenului pentru proiectele de dezvoltare din Comuna 

Mogosoaia 

30.000.000 

TOTAL 30.000.000 

 

 

 Inițiator        Avizat 

 Primar         Secretar General 

 Paul Mihai Nicu Precup      Roxana Cristina Bute 

 

 

 


