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HOTARARE 

              Priveste:   modificarea HCL nr. 167 din 25 mai  2015   privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

        Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara 

avand in vedere: 

   - expunerea de motive nr.26221/15.11.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

   -raportul de specialitate nr.26222/15.11.2018 al Directiei Economice, Directiei tehnic investitii; 

   - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

   - Hotararea nr.5534/01.11.2018- pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.4618/20.10.2015 

modificata prin Hotararea nr.5178/20.09.2017- a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor 

Locale; 

    - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica cu 

modificarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006, privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii 

Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

   - contract de credit de investitii nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015 incheiat cu CEC Bank 

Alexandria; 

    - prevederile art.59 si 60 alin(1) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

   - prevederile art.36,alin(6),lit.,,a’’,pct.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art.45, alin(1) ai ale art.115,alin(1), lit,,b’’ din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

H O T A R A S T E : 

 

      Art.I – Se modifica  art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 167/25.05.2015 și va avea 

următorul cuprins: 

”Art. 1. - Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe, în 

valoare de maxim 24.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani cu o perioada de tragere care 

începe la data intrării in vigoare a contractului si pana la data de 31.12.2020. 

     Art.II. -  Cu data prezentei se abroga HCL nr.281/25.10.2018. 

     Art.III.– Celelalte prevederi ale HCL nr. 167 din 25 mai 2015, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân nemodificate. 

    Art.IV.-Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei Economice si Directiei tehnic investitii, pentru cunoastere si punere in 

aplicare si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei municipiului 

Alexandria, precum si prin publicare  pe pagina de internet www.alexandria.ro. 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA: 

                           CONSILIER,                                                                          SECRETAR,                         

         Petcu Marian Dragos                                                                    Jr.Iulian Purcaru 

                                

                                  

   
     Alexandria 

     Nr…………/…………………..2018 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Priveste:    modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări    

                   rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

 

            Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2015, administrația publică locală a 

Municipiului Alexandria a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile, in valoare de 

24.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investitii de interes public local. 

 În prezent, din cauza unor motive independente de voința autorității contractante, 

obiectivele de investiții nu au fost finalizate în totalitate. În acest sens se impune prelungirea 

perioadei de tragere cu o durata de aproximativ 14 luni, până la data de 31.12.2020 ,pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare finalizării obiectivelor de investiții începute, sprijinind 

astfel dezvoltarea durabilă a comunității locale și creșterea calității serviciilor furnizate 

cetățenilor. 

               In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind 

reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila,  CAIL a autorizat efectuarea de 

trageri pentru anul 2020 conform Hotararii nr.5534/01.11.2018, intrucat pentru anul 2019 

plafonul de trageri a fost angajat integral. 

             Pentru cele expuse mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare realizării obiectivelor 

prioritare de investiții, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

prelungirii perioadei de tragere a împrumutului contractat în anul 2015 de la CEC Bank în baza 

contractului nr. RQ15114894783029 din data de 20.11.2015. 

 

              Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001, a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Economica si  Directia Tehnic - Investitii a  proiectului de Hotărâre 

privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a împrumutului contractat în anul 2015 de la 

CEC Bank în baza contractului nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015 proiect de hotarare care, 

impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

                     Priveste : modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării 

unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

 

 In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 15 mai 2015 si a avizului favorabil primit 

din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale sub nr. 4618/20.10.2015, Municipiul 

Alexandria a încheiat cu CEC Bank contractul de credit nr. nr. RQ15114894783029 din data de 

20.11.2015, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local. 

  Perioada inițiala de tragere a împrumutului a fost de 24 de luni de la data semnării 

contractului, respectiv pana la data de 19.11.2018. Din cauza unor motive independente de voința 

autorității contractante, la acest moment nu sunt finalizate unele dintre obiectivele de investiții a 

căror  finanțare este asigurata din credit, astfel încâ teste necesara prelungirea perioadei de 

tragere pana la data de 31.12.2020. 

               In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind 

reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila,  CAIL a autorizat efectuarea de 

trageri pentru anul 2020 conform Hotararii nr.5534/01.11.2018, intrucat pentru anul 2019 

plafonul de trageri a fost angajat integral. 

             Ținând cont ca perioada de execuție a lucrărilor depășește perioada inițialade tragere 

înscrisa in contract, iar pentru asigurarea finalizării obiectivelor de investiții este necesara 

prelungirea perioadei de tragere,se impune aprobarea acesteia printr-o Hotărâre a Consiliului 

Local. 

            Având in vedere cele expuse de mai sus, se constata necesitatea încheierii unui act 

adițional pentru prelungirea perioadei de tragere. 

 

            Se menționează ca se va menține marja fixa și modul de calcul a dobânzii rezultate in 

urma derulării procedurii de atribuire a contractului de credit, conform contractului în vigoare. 

 

           Fata de acestea, se propune aprobarea prelungirii perioadei de tragere aferenta 

împrumutului contractat de la CEC Bank conform contractului nr.nr. RQ15114894783029 din 

data de 20.11.2015, până la data de 31.12.2020 și adoptarea în acest scop a unei Hotărâri a 

Consiliului Local. 
           
 

 

 

                         Directia Economica                                                 Directia tehnic investitii,                                                                      

                                 Director ,                                                                           Director,     

            Haritina Gafencu                                                              Maria Gogoi 


