ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIAŢA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: pmc@romanati.ro

HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Contractarea unui împrumut intern în valoare de 13.000.000 lei, cu o
maturitate de 25 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani, de la C.E.C.
BANK - S.A., Sucursala Slatina, câştigătoarea licitaţiei din
data de 06.05.2008.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru continuarea lucrărilor de investiţii la infrastructura municipiului Caracal (canalizare,
salubrizare, modernizare căi de comunicaţii, etc.) este necesară contractarea unui împrumut, avându-se în
vedere faptul că bugetul local nu acoperă cheltuielile ce se impun pentru realizarea obiectivelor propuse.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal,
înregistrat sub nr. 5827/15.05.2008;
- Referatul de aprobare prezentat de către Primarul municipiului Caracal;
- Prevederile 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;
- 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;
- 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;
- Prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
- Avizul Comisiei pentru probleme economice a Consiliului local;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 – Aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 13.000.000 lei, cu o maturitate de
25 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani.
ART.2 – Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice
de interes local, conform anexei nr.1.
ART.3 – Contractarea creditului se face de la C.E.C. BANK - S.A., Sucursala Slatina, unitatea
câştigătoare în urma licitaţiei publice ce a avut loc în data de 06.05.2008, prezentând oferta cea mai
avantajoasă.
Această ofertă cuprinde o rată a dobânzii variabilă, calculată după formula:
Dobânda de plată, D = (d x N x S)/365 zile, care se va plăti şi calcula lunar, unde:

d = rata dobânzii
d(%) = BUBOR/ROBOR1M + 0,75 p.p. (marja ratei dobânzii oferită de către bancă.
N = nr. zile corespunzătoare perioadei pt. care se plăteşte dobânda
S = soldul creditului.
Comisioane şi alte costuri:
a. comision iniţial
- comision de analiză = 400 lei
Comisionul de analiză a creditului de 0,5% (min. 50 lei, max. 400 lei) aplicat la valoarea
creditului analizat.
b. comision de administrare
- comision de gestiune = 0,5%
Se calculează la valoarea creditului aprobat; plătibil trimestrial în primul an.
Pentru următorii ani se calculează ca procent din soldul creditului înregistrat la „aniversarea”
acestuia. La determinarea datei de „aniversare” a creditului se va lua în calcul data efectuării primei
trageri din credit.
c. comisioane speciale
- comision de rambursare anticipată = 1% (pentru primii 5 ani), 0% (pentru următorii 20 de ani)
În cazul rambursării anticipate a creditului, din surse proprii, la iniţiativa clientului, se aplică
asupra sumei rambursate anticipat.
- comision de refinanţare = 3%
În cazul în care clientul contractează un credit de la alte societăţi de finanţare (bănci, societăţi de
microfinanţare, cooperative de credit, etc.) în vederea rambursării creditului C.E.C. BANK - S.A.,
Sucursala Slatina, comisionul se aplică la soldul creditului de refinanţat.
- comision de reanaliză = 0,3%
Comisionul de reanaliză de 0,3% din valoarea creditului reanalizat (min. 50 lei, max. 400 lei)
pentru modificări de clauze care se finalizează prin semnarea unui act adiţional, se percepe integral la
semnarea actului adiţional la contractul de credit, excepţie face suplimentarea când se plăteşte comision
de analiză.
- comision de rescadenţare = 0,7%
Comisionul de 0,7% în cazul rescadenţării creditului se aplică asupra valorii cumulate a ratelor de
credit rescadenţate şi se percepe integral la data semnării actului adiţional.
d. alte costuri
- dobânda majorată (penalizatoare) = 3 p.p. + (BUBOR/RUBOR 1M + 0,75 P.P.)
Pentru ratele de credit nerambursate la scadenţele prevăzute, banca va calcula şi încasa, din ziua
scadenţei (echivalentul zilei trecerii la restanţă) şi până la data achitării acestora, exclusiv, dobânzi
majorate egale cu 3 puncte procentuale peste rata dobânzii curente practicate de C.E.C. BANK - S.A.,
Sucursala Slatina, şi exprimate în procente pe an.
ART.4 – Din bugetul local al Consiliului local al municipiului Caracal se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1.
ART.5 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei municipiului Caracal, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau
completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru
expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART.6 – Persoanele desemnate pentru semnarea documentaţiei de credit şi a contractului de credit
sunt Primarul municipiului Caracal-Gheorghe Anghel, Directorul economic-Maria Tudor şi Directorul
executiv - jr. Viorel Rădescu, din cadrul Primăriei municipiului Caracal.

ART.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul municipiului
Caracal, Directorul economic şi Directorul tehnic din cadrul Primăriei municipiului Caracal pentru a
semna în numele Consiliului local contractul de împrumut, cu respectarea actelor normative în vigoare.
ART.8 – Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.9.- Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DORU RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
GHEORGHE CĂRIGOIU
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