ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL
Cod fiscal 3227998

HOTARARE
privind însușirea condițiilor specifice de acordare finanţare
rambursabilă internă în valoare de 683.773 lei.
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.
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 în anul 2007, 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) 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;
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;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de interes local,
a cărei documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.04.2011 privind
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultaţi în urma finalizării proiectului tehnic la obiectivul de investiţie
„Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”;
Văzând și adresa nr. CS/1215/23.01.2014 a CEC Bank SA, prin care se comunică condițiile specifice de
acordare finanțare rambursabilă internă în valoare de 683.773 lei.
Consiliul Local al comunei BĂNIA adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Se însușesc condițiile specifice de acordare finanţare rambursabilă internă în valoare de 683.773
lei, prin contractarea liniei de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene, necesară
finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Pentru semnarea contractului prevăzut la art.1, după obținerea Avizului Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale și în condițiile prevăzute de acesta, se desemnează d-nul Bălan Silvestru – primarul
comunei Bănia și d-nul ec. Surulescu Dănilă –consilier, contabilul Primăriei comunei Bănia.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei şi prefectului judeţului Caraș-Severin şi se dduce la cunoştinţă publică prin publicarea la sediul
Primăriei comunei Bănia, precum şi pe pagina de internet www.primariabania.ro.
Bănia la 30.01.2014
Nr.9
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ciortuz Lica
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin

ANEXĂ
La Hotărârea Consiliului Local al
comunei Bănia Nr. 9 din 30.01.2014

CONDIȚII SPECIFICE
privind contractarea liniei de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene,
necesară finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul CaraşSeverin”,
Condiții specifice:
 Linie de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene în sumă de 683.773 lei;
 Perioada de creditare: 16.05.2014;
 Perioada de grație: -;
 Destinația finanțării: asigurarea fluxurilor de numerar necesare implementării proiectului integrat „Drum
forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”;
 Dobânda: ROBOR 6M + marja 4,5 p.p.;
 Perioada de tragere: 16.02.2014;
 Mod de rambursare: Linia va funcționa în sistem revolving până la data de 16.05.2014, iar în cadrul acestei
perioade se vor face trageri până la data de 16.02.2014, urmând ca în următoarele 90 zile să se primească
ultimul grant și TVA aferent din care se va rambursa linia de credit;
 Garanții:
o Scrisoare de garantare de la FNGCIMM în suma de 683.773 lei;
o Ipoteca mobiliară de rang subsecvent asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii viitoare;
o Ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente (inclusiv contul special de
grant) prezente și viitoare deschise la CEC Bank SA;
 Plata dobânzilor: lunar;
 Comision analiză: 0,5% maxim 3.000 lei;
 Comision de gestiune: 1% (3.418,87 lei – calculat pentru o perioadă de 6 luni);
 Eventualele cheltuieli neprevăzute vor fi suportate din surse proprii;
 Grantul și TVA de recuperat aferente proiectului de investiții vor fi utilizate integral pentru rambursarea
creditului. Se va prezenta băncii, în termen de 10 zile lucrătoare, extrasul de cont de la Trezorerie care să
evidențieze transferul acestor sume în contul deschis la CEC Bank;
 Prezentare Aviz Comisie Împrumuturi Locale anterior semnării contractului de credit;
 Prezentare ultima cerere de plată, raport de progres/raportul final și/sau raportul de vizită;
Alte condiții contractuale generale:
 Obligația suportării costului aferent înscrierii la AEGRM a ipotecii mobiliare asupra creanțelor rezultate din
veniturile proprii viitoare și a ipotecii mobiliare asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii viitoare și a
ipotecii asupra conturilor curente (inclusiv contul special de grant) deschise la CEC Bank SA în valoare de
51 lei și a comisionului de garantare la FNGCIMM, comision ce va fi transmis în urma analizei efectuate de
fondul de garantare;
 Tragerile de credit se vor face în baza documentelor justificate;
 Emitere bilet la ordin cu scadența la vedere, stipulat fără protest în favoarea FNGCIMM;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ciortuz Lica
Contabil,
Surulescu Dănilă _________________
Secretar

Contrasemnează
Pavel Marin _______________

