
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
Cod fiscal 3227998 

 
HOTARARE 

 
privind însușirea condițiilor specifice pentru  repunerea pe curent a soldului liniei de credit aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.69/31.10.2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile  interne în valoare de până la 683.773 lei, cu modificările și completările ulterioare,  

 
Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.69/31.10.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bănia nr. 76/29.11.2013,  referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de până la 683.773 
lei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 9 din 30.01.2014 referitoare la însușirea condițiilor specifice de acordare finanţare  
rambursabilă  internă în valoare de 683.773 lei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 15 din 28.02.2014 privind prelungirea 
perioadei de tragere a finanțării rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 683.773 lei, necesară finanțării proiectului 
„Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.  19 din 
11.03.2014 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 9 din 30.01.2014  referitoare la 
însușirea condițiilor specifice de acordare finanţare  rambursabilă  internă în valoare de 683.773 lei,  Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bănia nr.  30 din 27.03.2014 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare de la Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea 
Proiectului “Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca comuna Bănia judeţul Caraş-Severin”, Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia 
nr. 38 din 14.05.2014 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 9 din 30.01.2014  
referitoare la însușirea condițiilor specifice de acordare finanţare  rambursabilă  internă în valoare de 683.773 lei, cu modificările și 
completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 44 din 30.05.2014 privind aprobarea reactivării liniei de credit 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.69/31.10.2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile  interne în valoare de până la 683.773 lei, cu modificările și 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; 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) și (5) 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;  

Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte;  
Văzând prevederile Hotărârii nr. 3491 din 19 februarie 2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor prin care se avizează 

favorabil contractarea de către comuna Bănia, județul Caraș-Severin, a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit cu un 
plafon maxim de 683.773 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin PNDR, proiectul ,,Drum forestier Prisaca-
Voinicovăț-Lalca, comuna Bănia, județul Caraș-Severin”. 

Având în vedere și actul adițional nr. 9/11.04.2014 la contractul  nr. C125b 011051100019/16.11.2010 încheiat cu  APDRP – 
CRPDRP 5 Vest.   

Văzând și adresa CEK Bank nr. CS/9819/2014 prin care se comunică condițiile specifice pentru repunerea pe curent a soldului 
liniei de credit până la data de 16.08.2014 pentru proiectul „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-
Severin”. 

Luând act de expunerea de motive a  primarul comunei Bănia, în calitatea sa de iniţiator, raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate a consiliului local;  

Consiliul Local al comunei BĂNIA adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
   
Art. 1 - Se însușesc condițiile specifice pentru repunerea pe curent până la data de 16.08.2014 a soldului liniei de credit aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.69/31.10.2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne 
în valoare de până la 683.773 lei, cu modificările și completările ulterioare,  necesară finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-
Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi 
prefectului judeţului Caraș-Severin şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea la sediul Primăriei comunei Bănia, precum şi pe 
pagina de internet www.primariabania.ro.  

 
Bănia la 17.06.2014 
Nr.47      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Borozan Iancu  
     Contrasemnează 

 Secretar  
           Marin Pavel   



 
  ANEXĂ  

 La Hotărârea Consiliului Local al comunei 
  Bănia nr.47/17.06.2014.  

 
 
 
 

CONDIȚII SPECIFICE  
 
pentru repunerea pe curent până la data de 16.08.2014 a soldului liniei de credit aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bănia nr.69/31.10.2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de până la 
683.773 lei, cu modificările și completările ulterioare,  necesară finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, 

comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin” 
 
 

Condiții specifice:  
 Repunerea pe curent  a soldului liniei de credit de 683.773 lei restant și prelungirea liniei de credit până la data de 

16.08.2014;  
 Destinația: asigurarea fluxurilor de numerar necesare implementării proiectului: „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-

Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”;  
 Dobânda: ROBOR 6M + 4,5 p.p.;  
 Mod de rambursare: La scadență. Linia va funcționa în sistem revolving până la data de 16.08.2014;  
 Comision analiză: -;  
 Comision de gestiune: 1%  (aplicabil pro-rata) - 1709 lei;  
 Comision de restucturare: 0,7% - 4.786,41 lei;  
 Modalitate de plată a comisioanelor: la data semnării actului adițional de restructurare; 
 Garanții:  

o Garanție: FNGCIMM;  
o Ipotecă mobiliară venituri AAPL;  
o Gaj cont;  

Alte condiții contractuale generale:  
 Modificările solicitate vor fi implementate după primirea de la FNGCIMM a prelungirii scrisorii de garantare astfel 

încât să acopere scadența creditului, conform normelor și procedurilor în vigoare. În caz contrar se va continua 
procedura de executare a scrisorii de garantare de la FNGCIMM; ;  

 Clientul va achita din surse proprii dobânda acumulată până la data implementării aprobării;  
 Depunerea situației litigiilor din care să rezulte sumele la care poate fi obligată.  

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Borozan Iancu  
 

  
 
  Contabil,  

Surulescu Dănilă _________________ 
 
Contrasemnează 

Secretar 
Pavel Marin _______________ 


