
R O M Â N I A  
JUDEŢUL MEHEDINŢI
ORAŞUL BAIA DE ARAMA Nr. 20 / 16.09.2016
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea semnării contractului de credit de investiţii pentru proiecte finanţate

din fonduri europene

Consiliul oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, domnul Dunarintu Ionel Rafael,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) 

lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările si completările ulterioare

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. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenţii,

Având in vedere prevederile HCL nr. 44 din 02.06.2016 privind aprobarea contractării unui 
împrumut bancar intern rambursabil in valoare de 1.200.000 lei, in vederea finalizării proiectului 
finanţat din fonduri ale Uniunii Europene „ Reabilitare Campus Şcolar, Şcoala de Arte si Meserii 
Constantin Brancoveanu

Luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de către primarul oraşului Baia de Arama în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 11110/16.09.2016;
b) raportul de specialitate întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 11111/15.06.2016;
c) Hotararea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 4939/14.09.2016

în temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.l - Se aprobă semnarea contractului de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri 
europene ce se va incheia intre CEC Bank SA si oraşul Baia de Arama, conform anexei 1, parte 
integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art. 2 -Se aproba garantarea contractului de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri 
europene ce se va incheia intre CEC Bank SA si oraşul Baia de Arama in valoare de 1.200.000 lei cu

-garanţie reala mobiliara asupra contului curent al U.A.T Oraş Baia de Arama 
deschis la CEC Bank;



-ipoteca asupra veniturilor proprii prezente si viitoare ale U.A.T. Oraş Baia de Arama , conform Art. 
63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare.
Art. 3. - Se mandateaza primarul oraşului Baia de Arama, domnul Dunarintu Ionel Rafael, in calitate 
de ordonator principal de credite si domnul Cioata Nioiae, in calitate de contabil, sa semneze 
contractul de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene, contractele de 
garantare , documentele aferente utilizării creditului si orice alte documente solicitate de CEC Bank 
aferente dosarului de credit.
Art.4 . - Răspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul oraşului Baia 
de Arama, in calitate de ordonator principal de credite si Compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 5. - Serviciul Administraţie Publica va comunica prezenta hotărâre către:

> Instituţia Prefectului judeţul Mehedinţi
>  Primarul oraşului Baia de Arama
> Compartiment contabilitate
> CEC Bank

Prezenta hotarare a fost adoptata in şedinţa de indata a Consiliului Local al oraşului Baia de 
Arama, judeţul Mehedinţi, din data de 16 septembrie 2016, cu votul a 10 consilieri „pentru” si 2 
„abţineri” ( Paulescu Victor, Lazar Nicolae) din totalul de 15 consilieri in funcţie (absenţi: Vaidianu Ion, 
Tatomir Valentin, Margelu Nicolae).

Preşedinte de şedinţa, 
Despau Ionîl,:(jurr-/

Contrasemnează,
Secretar,

Curelea Victor Sabin
vAc, ,


