
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 199 din 18.08.2021
privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne

în baza garanțiilor proprii,  în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioada de 10 ani cu 
perioada de grație de 2 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru 

proiecte finanțate din fonduri structurale POR 2014-2020

Consiliul Local  al Municipiului Alexandria , județul Teleorman întrunit în sedința 
ordinară , avand in vedere:

∑ expunerea de motive a primarului municipiului Alexandria, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrată sub nr. 19.202/ 10.07.2021;

∑ raportul comun al Direcției Economice, Biroul Investitii Fonduri cu Finantare  
Externa si Directia Juridic Comercial înregistrat sub nr.19.203/10.07.2021;

∑ HCL nr.03/29.01.2021- privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne de 6.800.000 lei;

∑ art.20 alin(1) litf) si g) și art.61 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 
nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare ;

∑ art.29 alin(1) lit(f) din Legea achizițiilor publice nr.98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare;

∑ art.9 pct.8 din Carte europeana a autonomieie locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

∑ prevederile art.59 și 60 alin(1) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;

∑ prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b”, pct.1, alin, (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57 din 
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),art. 196, alin. (1), lit. 
”a” din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României ,cu modificările 
și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1 – Se aproba garantarea finanțării rambursabile interne în baza garanțiilor proprii,  
în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioada de 10 ani cu perioada de grație de 2 ani, în vederea 
asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri structurale 
POR 2014-2020.



Art.2 – Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor 
individuale finanțate din fonduri structurale POR 2014-2020  prevazute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.3 - Garantarea împrumutului se face cu veniturile bugetului local al Municipiului 
Alexandria . Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Alexandria garanteaza este egal cu 
obligațiile de plată a ratelor (capital) , dobănzilor a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor 
aferente împrumutului respectiv.

Art.4 - Se aproba semnarea contractului de credit pentru investiții, a contractului de ipoteca 
asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității publice locale și a contractului de 
ipoteca mobiliara între Banca Transilvania SA și Municipiul Alexandria, conform anexelor 2 si 
3, care fac parte integranta din prezenta hotărare.

Art.5 - Se imputerniceste ( mandatează) Primarul Municipiului Alexandria în calitate de 
ordonator principal de credite , d-na Haritina Gafencu în calitate de director executiv al Direcției
Economice și d-na Postumia Chesnoiu în calitate de director al Direcției  Juridic Comercial , să
semneze contractul de credit pentru investiții , contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate 
din  veniturile bugetare ale autorității publice locale și a contractului de ipotecă mobiliară între 
Banca Transilvania SA și Municipiul Alexandria.

Art.6 – Din bugetul local al  Municipiului Alexandria se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

Art.7.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei mun Alexandria următoarele 
date:

a) Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 
și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Primăriei mun. Alexandria;
d) durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege
Art.8 -Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice , Biroul Investitii Fonduri cu Finanțare Externă și 
Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare și se va aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Alexandria, precum și prin publicare  pe 
pagina de internet www.alexandria.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER,                                                   SECRETAR GENERAL,

IOANA PANAGORET ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

http://www.alexandria.ro/


Județul Teleorman                                 ANEXA NR.1
Municipiul Alexandria                                         HCL 199/ 18.08.2021
Consiliul Local

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII  A  FI  REALIZATE PARȚIAL 

CU FINANȚARE  DIN CREDIT 

Nr.
crt

Denumire obiectiv de investiții Valoare HCL

1. Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria

1.800.000 262/28.08.2019

2. Achiziția de mijloace de transport public 4.300.000 291/25.10.2018
39/27.02.2019

3. Reabilitare termica sediu Primărie în 
Municipiul Alexandria

700.000 25/30.01.2019

Total 6.800.000

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

IOANA PANAGORET



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 19202/10.07.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne
in baza garanțiilor proprii,  în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioada de 10 ani cu 

perioada de grație de 2 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru 
proiecte finanțate din fonduri structurale POR 2014-2020

Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele care dovedesc că
au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul 
rutier motorizat de la nivelul municipiilor resedință de județ. punctul de plecare în indentificarea 
acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în 
planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipiilor reședința de județ, conform prevederilor 
legale.

În acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentația tehnico economică faza 
Studiu de Fezabilitate, parte a cererii de finanțare, privind obiectivul de investiții ,,Reducerea 
emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’, 
prin care se propune în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a 
frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul 
privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.

Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:

- introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi 
control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a 
eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;

- promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct 
de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;

- reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, 
distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;

- aplicarea principiilor moderne de management energetic;
- acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
- dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Având în vedere contextual economic actual, capacitatea redusă de a susține  financiar 
din surse proprii implementarea unor proiecte de asemenea anvergură este necesară contractarea 
unei finanțări rambursabile interne.

Propunerea privind inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea garantarii  
finanțării rambursabile interne în  valoare de  6.800.000 lei in baza garațiilor proprii este necesară 
și oportună.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, propun elaborarea de catre Direcția Economică, Birou Investiții 
Fonduri cu Finanțare Externa și Direcția Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea garantării finanțării rambursabile în valoare de 6.800.000 lei în baza garanțiilor
proprii proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR  DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ
BIROU INVESTIȚII FONDURI  CU FINANȚARE  EXTERNĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr .19203/10.07.2021

RAPORT  COMUN DE  SPECIALITATE 

privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne
în baza garantiilor proprii,  în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioada de 10 ani cu 

perioada de gratie de 2 ani, in vederea asigurarii cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru 
proiecte finantate din fonduri structurale POR 2014-2020

Prin referatul de aprobare Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local aprobarea garantarii finanțării rambursabile interne în valoare de 6.800.000 lei
in baza garantiilor proprii pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile legate de 
implementarea  proiectelor individuale finanțate prin :

I Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ,Prioritate de 
investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1.

- Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’ 

- Achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice’’
II  Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 ,Prioritate de 

investiții 3.1., Operatiunea B - clădiri publice, apelul de proiecte nr.POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI 

- Reabilitare termica sediu Primărie în Municipiul Alexandria.
Propunerea privind inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea garantarii  

finanțării rambursabile interne în  valoare de  6.800.000 lei in baza garantiilor proprii este  legală
Drept pentru care se va iniția  proiectul de hotărâre propus care, împreună cu întreaga 

documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

Proiectul finanțat din fonduri structurale „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’

Aferent acestui apel de proiecte, cererea de finanțare se referă la realizarea de investiții 
rezultate din subactivităti/activităti care, printr-o abordare integrată, contribuie în mod direct la 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din 
transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Alexandria, reședință a județului 
Teleorman, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea 
populației în interiorul municipiului, dar și pentru deplasarea navetiștilor care au ca origine sau 
destinație a deplasărilor Municipiul Alexandria

De asemenea, se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 



public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 din transport.

Investitia va avea un impact major semnificativ, tinand cont de optimizarea urmatorilor 
parametri:
a. investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 

∑ infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători:
construirea unui depou/autobaza aferent transportului public, inclusiv infrastructura tehnică 
aferentă;

∑ construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (autobuz);
∑ crearea sistemului de bilete integrate pentru călători („e-ticketing”);

b. investiții destinate transportului electric și nemotorizat:
∑ construirea pistelor/traseelor pentru biciclete;
∑ crearea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”); 
∑ modernizarea traseelor pietonale şi semi-pietonale;

c. alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
∑ modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de 

monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (sti);
∑ construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”; 

Proiectul finanțat din fonduri structurale ,, Achiziția de mijloace de transport public -
autobuze electrice’’

Având în vedere prevederile OUG nr. 47/8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de 
urgentare a absorbţiei fondurilor europene, prin care se stabileşte cadrul instituţional pentru 
participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi 
implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-
teritoriale cu mijloace de transport:

a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare şi alte echipamente, 
utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local, și in urma elaborarii Planului
de Mobilitate Urbana Durabila și a Studiului de trafic privind reducerea emisiilor de 
carbon in Municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport urban ecologic, 

Proiectul finanțat din fonduri structurale „Reabilitare termică sediu Primărie în 
Municipiul Alexandria” 

Obiectivul specific vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 
naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, 
dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:

- introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi 
control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a 
eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;

- promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct 
de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;

- reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, 
distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;



- aplicarea principiilor moderne de management energetic;
- acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
- dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Obiectivul general al proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” vizează reducerea emisiilor de 
echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului reședință de 
județ. punctul de plecare în indentificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, 
direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planul de mobilitate urbană durabilă al 
Municipiului Alexandria, reședința judetului Teleorman, conform prevederilor legale.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane 
trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea 
accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe 
mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă 
calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de 
autoturisme nepoluante.

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare termică sediu Primărie” vizează creșterea 
eficienței energetice a unei clădiri publice prin:

∑ Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantei și 
învelitoarei.

∑ Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea 
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere.

∑ Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
∑ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiența energetică ridicată și durata mare de viață.
∑ Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (montare 

lift, înlocuire circuite electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și 
echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade).

Prin proiectele propuse se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai 
puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea 
transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, dar totodată vin și în sprijinul gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice.



Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

∑ O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României 
cu modificările si completările ulterioare ;

∑ Hotărârea Guvernului nr.9/2007- privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu 
modificările și completările ulterioare.

∑ Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale , actualizată,

1. Proiectul :  Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’”:

- valoare totala a proiectului, din care:                                  - 91.183,509,14 lei
- finanțare totală nerambursabilă:                        98,00% - 89.359.838,96 lei
- finanțare nerambursabilă din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională:                               85,00%  - 77.505.982,77 lei
- finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat      13,00%  - 11,853.856,19 lei
- contribuția proprie a beneficiarului, din care: 1.823.670,18 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului    2,00%  - 1.823.670,18 lei

2. Proiectul : Achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice’’
- valoare totală a  activități proprii din care                - 29.064.034,51 lei
- valoare eligibilă totală activități proprii:                      - 25.264.035,51 lei
- contribuție partener activități proprii: - 2,00%  - 505.280,71 lei
- valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuieli eligibile              - 3.800.000,00 lei

3.  Proiectul : Reabilitare termică sediu Primărie în Municipiul Alexandria
- valoare totală a proiectului, din care                                 - 5.758.407,61 lei
- finanțare totala nerambursabilă:                       98,00% - 5.005.185,21 lei
- finanțare nerambursabilă din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională:                               85,00%    - 4.254.407,43 lei
- finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat      13,00%    - 650.674,07 lei
- contribuția proprie a beneficiarului, din care: 853.326,11 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului                     2,00% - 100.103,71 lei
- contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile               - 753.222,40 lei
inclusiv TVA

Direcția Economică, Birou Investiții Fonduri                   Direcția Juridic Comercial
cu Finanțare Externă

Director , Șef birou,                                       Director
Haritina GAFENCU             Claudia PÎRJOLEA    Postumia CHESNOIU



Banca OamenilorIntreprinzatori
SucursalaBucurestiBaragan
str. DimitriePompeiu nr. 6A, etajul 2, sector 
2MUNICIPIUL BUCURESTI
Tel: -
Fax: -
Web-site: http://www.bancatransilvania.ro

Pagina1 din 11

Clasificare BT: Uz Intern

JUDETUL TELEORMAN                                                                             ANEXA NR.2
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                       HCL NR. 199/18.08.2021        
CONSILIUL LOCAL

ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURILE PROPRII
Nr. 10856596/MOB/1 din data de _________

accesoriu al Contractului de credit nr. 10856596din data de [*]

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca SucursalaBucurestiBaragan, cu sediul in 

MUNICIPIUL BUCURESTI, str. DimitriePompeiu nr. 6A, etajul 2, sector 2, inregistrata la
RegistrulComertului cu nr.J40/18087/2020, RegistrulBancar RB-PJR-12-019/18.02.1999, CUI 
43506193, reprezentataprin NASTASE  ADRIAN GEORGE  in calitate de DIRECTOR SUCURSALA 
siprin PETRESCU  CRISTINA-ELENA in calitate de SEF SERVICIU OPERATIUNI, în calitate de 
Creditor ipotecar, și

1.2. MUNICIPIUL ALEXANDRIA, avand sediul in Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania,cod fiscal [*], prin reprezentant legal dl./ dna. [*],  în 
calitate de Primar, în temeiul Hotărârii de Consiliu  nr. [*] din data de [*], în calitate de Garant 
constituitor

denumiteîncontinuareîn mod colectiv “Părțile”,

Având în vedere: 

(i) prevederile art. 61-64 din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, în baza cărora autoritatea publică locală poate garanta împrumuturile contractate 
prin veniturile proprii prezente și viitoare, cu excepția celor pentru care legea interzice aducerea în garanție;

(ii) prevederile [art. 154  din Codul Administrativ cu modificările ulterioare, potrivit căruia Primarul 
asigurăpunereaînaplicare a hotărârilorconsiliului local.

(iii) Hotărârea nr. ___/______ a Consiliului Local/ Județean al UAT _______ privind contractarea și 
garantarea unui împrumut bancar în valoare de maxim 6.800.000 lei (sase milioane opt sute mii lei) , 
contractat de la Banca Transilvania;

(iv) Avizul emis de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale sub numărul ____ din data de ____ prin 
care a fost avizată favorabil contractarea unui împrumut în sumă de  _____

(v)Contractul de credit nr. [*CNRCTR], din data de [*], încheiat de MUNICIPIUL ALEXANDRIAcu 
Creditorul ipotecar (în cele ce urmează „Contractul de Credit”)

am convenit încheierea prezentului Acord de garantare prin veniturile proprii ale Împrumutatului/ Garantului 
constituitor, denumit în continuare “Acord de garantare”.
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2. DEFINIŢII
De fiecare dată când sunt folosiți în prezentul Acord de garantare, cu excepția situației în care contextul 
impune sau conferă termenului respectiv un alt înțeles, termenii definiți în Documentele de finanțare vor 
avea aceleași înțelesuri în prezentul acord. 

În prezentul Acord de garantare, cu excepția situației în care se prevede altfel sau contextul impune altfel, 
termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

2.1. Cont - înseamnă contul/ conturile în care se încasează Veniturile, identificate în Anexa 1 la prezentul 
Acord de garantare, deschis/e de Garantul constituitor la Trezoreria Statului – Unitatea Operativă a 
[*] (denumită în continuare „Trezoreria”). Împreună cu Veniturile, reprezintă bunul afectat Garanției.

2.2.      Creditor ipotecar - înseamnă Banca Transilvania SA, denumită în continuare și „Banca”.
2.3. Debitor - înseamnă MUNICIPIUL ALEXANDRIA, având sediul în Str. Dunarii nr. 139, Cod 

140030 Alexandria, Judetul Teleorman, Romania, cod fiscal [*], care are calitatea de Împrumutat în 
Contractul de Credit.

2.4. Garant/Garant constituitor – înseamnă debitorul ipotecar, respectiv MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA, având sediul în Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania, cod fiscal [*], care a constituit Ipoteca Mobiliară și care  
are calitatea de Împrumutat în Contractul de Credit.

2.5. Ipoteca mobiliară/ Garanția - înseamnă ipoteca mobiliară asupra Veniturilor și asupra soldurilor 
creditoare ale Contului, constituită de Garantul constituitor în favoarea Creditorului ipotecar prin 
prezentul Acord de garantare.

2.6. Veniturile - înseamnă bunurile mobile constând în veniturile proprii prezente și viitoare ale 
Garantului conform art. 63 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, formate din: 
impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, 
precum șioricebeneficiișidrepturinăscute din sauînlegatură cu acestea. Împreună cu Contul, 
reprezintăbunulafectatGaranției.

3. OBIECTUL ACORDULUI DE GARANTARE. ÎNTINDEREA IPOTECII MOBILIARE. 
SUMA GARANTATĂ

OBIECTUL ACORDULUI DE GARANTARE

3.1. Prezentul Acord de Garantare se încheie în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor Debitorului 
derivând din sau în legătură cu Contractul de credit.
3.2. Garantul constituie în favoarea Creditorului ipotecar o Garanție asupra veniturilor proprii prezente și 
viitoare conform art. 63 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările subsecvente, constituind prin prezentul Acord de garantare o ipotecă mobiliară având ca obiect 
Veniturile, respectiv sumele existente și/sau care se vor încasa în Cont,  în conformitate cu prevederile Cărții 
a V-a, Titlul XI,  Cod Civil, privind regimul juridic al privilegiilor și garanțiilor reale.
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3.3. Veniturile care se constituie în garanție și care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor 
prezentului Acord de garantare, care se va aplica cu prioritate față de orice revendicări ale unor terți față de 
Garant, indiferent dacă aceste terțe părți au sau nu cunoștință de încheierea prezentului Acord de garantare.

ÎNTINDEREA IPOTECII MOBILIARE
3.4.    Ipoteca mobiliară constituită în temeiul prezentului Acord de garantare permite Garantului constituitor 
să dispună liber de sumele din Cont, până la apariția unui Caz de culpă, astfel cum este definit potrivit 
Documentelor de finanțare. De la data apariției Cazului de culpă, Garantul constituitor nu va mai avea 
dreptul să dispună de sumele din Cont, Creditorul ipotecar urmând să procedeze conform prevederilor 
menționate la articolul 7 de mai jos.
3.5. Ipoteca mobiliară este valabilă de la momentul constituirii chiar dacă Debitorul nu a primit sau a 
primit doar în parte suma pentru care s-a constituit Garanția. Ipoteca mobiliară garantează cu același rang 
capitalul, dobânzile, penalitățile, comisioanele și orice alte cheltuieli inclusiv cheltuieli de conservare a 
garanției, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
Documentele de finanțare.
3.6. Prezenta Ipotecă mobiliară se extinde asupra fructelor bunurilor care fac obiectul Garanției, precum și 
asupra tuturor bunurilor primite de către Garantul constituitor în urma unui act de administrare ori de 
dispoziție încheiat cu privire la acestea și asupra oricărui bun care le înlocuiește sau în care trece valoarea 
acestora. Creditorul ipotecar își rezervă dreptul de a-și însuși fructele bunurilor ipotecate în contul Sumei 
garantate, ipoteză în care valoarea acestora se va deduce în mod direct din valoarea creanței garantate.
3.8.     Niciun acord/ acceptare expresă sau implicită a Creditorului Ipotecar cu privire la orice act de 
dispoziție efectuat de Debitor/ Garantul constituitor nu va putea constitui un impediment pentru Creditorul 
Ipotecar în a solicita anularea respectivului act dacă acesta a condus la o imposibilitate de executare a 
Ipotecii mobiliare.

SUMA GARANTATĂ
3.9      Suma garantată de prezenta Garanție este de 6.800.000 lei (sase milioane opt sute mii lei), 
plus dobânzile aferente, comisioanele, penalitățile, orice alte sume datorate în baza Documentelor de 
finanțare precum și cheltuielile care, potrivit Documentelor de finanțare, cad în sarcina Debitorului/ 
Garantului constituitor.

4. DURATA 

4.1.     Ipoteca mobiliară reprezintă o garanție continuă și va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală 
și exactă a tuturor obligațiilor Debitorului/ Garantului constituitordecurgând din Documentele de finanțare.

5. DECLARAŢII ŞI GARANŢIIALE GARANTULUI CONSTITUITOR

Garantul constituitor declară și garantează, prin prezentul Acord de garantare, că, atât la data 
semnării acestuia cât și pe întreaga durată a existenței obligațiilor sale decurgând din Documentele de 
finanțare:
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5.1. Este titularul Contului și al Veniturilor care fac obiectul prezentului Acord de garantare, având 
capacitatea de a dispune de acestea, iar semnarea prezentului Acord de garantare și îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin acesta nu contravin, încalcă sau intră în conflict cu prevederile legale care îi guvernează 
activitatea.
5.2.   Semnarea prezentului Acord de garantare și îndeplinirea de către acesta a obligațiilor asumate prin 
Acordul de garantare sunt deplin aprobate și autorizate, în baza hotărârii de consiliu, adoptată în mod legal și 
valabil, aprobare în vigoare, nerevocată/ neanulată la data semnării prezentului Acord de garantare. Orice 
cauză de invalidare/ ineficacitate/ neconformitate anterioară sau ulterioară cu privire la hotărârea 
menționată/ mandatul reprezentantului nu este opozabilă Creditorului ipotecar.
5.3. Veniturile proprii ale Garantului constituitor sunt și vor fi reflectate în mod corespunzător în situațiile 
sale financiare, nu fac obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrajului și nu a 
fost instituită și nu e în derulare nicio procedură asiguratorie sau de executare asupra acestora.
5.4. Garantulconstituitor a comunicatCreditoruluiipotecartoateinformațiileșidocumentele, dupăcaz, 
privindgaranțiileasupraveniturilorpropriiconstituiteînfavoareaaltorcreditoriatâtpentruobligațiiproprii, 
câtșipentruobligații ale terților
5.5. La data constituirii Garanției, împotriva Garantului constituitor nu s-a declanșat procedura insolvenței, 
entitatea nu se află în stare de insolvabilitate, criză financiară iar asupra Veniturilor nu a fost inițiată nicio 
procedură de executare silită.
5.6. Prezentul Acord de garantare se consideră pe deplin autorizat și constituie o obligație impusă bugetului 
local al Garantului constituitor. 
5.7 Veniturile sunt și vor fi incluse în bugetul local pentru anul în curs și anii viitori, pe întreaga perioadă a 
derulării relației de creditare.

6. OBLIGAŢII ALE GARANTULUI CONSTITUITOR

6.1. Garantul constituitor se obligă, pe durata existenței prezentei Garanții, să păstreze în ființă Contul și să 
dispună de sumele care constituie soldul creditor al Contului cu respectarea prevederilor Documentelor de 
finanțare.
6.2. Garantul se obligă să facă toate demersurile pentru colectarea la timp a Veniturilor care fac obiectul 
prezentei Garanții și asigurării resurselor necesare pentru efectuarea plății sumelor datorate conform 
Documentelor de finanțare.
6.3. Garantul se obligă ca, până la achitarea integrală a tuturor sumelor datorate în baza Contractului de 
credit, să includă în cuprinsul bugetului local obligațiile asumate prin Documentele de finanțare și să includă 
Veniturile în bugetul local pentru anii următori, iar acestea să fie la un nivel cel puțin egal cu serviciul anual 
al datoriei publice locale.
6.4. Garantul constituitor se obligă, pe durata existenței prezentei Ipoteci mobiliare, să notifice Banca în 
legătură cu deschiderea oricărui nou cont la Trezorerie și să încheie o anexă la acest Acord de garantare în 
care să fie individualizat/e noul/ noile conturi, această nouă anexă urmând a completa sau înlocui, după caz, 
Anexa 1 atașată prezentului Acord de garantare la data semnării acestuia.
6.5.Garantul constituitor are obligația să informeze Trezoreria în legătură cu încheierea prezentului Acord de 
garantare, conform modelului cuprins în Anexa 2 la prezentul Acord de garantare și să transmită Băncii o 
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dovadă satisfăcătoare a comunicării acestui document în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
semnarea prezentului Acord de garantare, dar nu mai târziu de data primei trageri din Credit.
6.6. Garantul nu va constitui și nu va înregistra o altă garanție cu privire la Cont și/ sau cu privire la Venituri 
decât după notificarea scrisă prealabilă a Creditorului.
6.7. Garantul constituitor se obligă să transmită Băncii, la cererea acesteia, situații care să reflecte sursele și 
cuantumul la zi al Veniturilor colectate până la momentul solicitării și disponibile pentru plata sumelor 
datorate conform Documentelor de finanțare. Garantul constituitor se obligă să comunice Băncii orice 
informații sau documente pe care aceasta le va solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune 
condiții a drepturilor sale conform prezentului Acord de garantare.
6.8.Prezentul Acord de garantare se înscrie la autoritateaadministrațieipublice locale și la Bancă. 
Garantulconstituitor are obligațiasăînscrieIpotecaMobiliarăînRegistrul de evidență a datorieipublice locale, 
sădepunăcopie de pe prezentul Acord de garantare la 
MinisterulFinanțelorPubliceșisăremităBănciidoveziînacestsens.
6.9. Garantulconstituitor se obligăsăfacătoatedemersurilenecesareînvedereamențineriiînvigoare, 
valabileșiexecutorii a Garanției.
6.10.Garantul constituitor se obligă să se abțină de la orice acte/ fapte/ inacțiuni/ omisiuni  de natură să 
diminueze sau să facă inaplicabile, în tot sau în parte, drepturile și/sau beneficiile Băncii rezultând din 
Documentele de finanțare, să facă dificilă executarea Ipotecii mobiliare sau să conducă la imposibilitatea 
executării acesteia, precum şi de la orice altă acţiune/ inacţiune ce ar avea ca efect diminuarea valorii 
Garanţiei, Creditorul ipotecar putând recurge la drepturile prevăzute în art. 2.396 alin. (1) Cod civil.  
6.11. Costurile ocazionate de emiterea unei declaraţii suplimentare privitoare la garanția constituită sunt 
suportate de către Debitor/ Garantul constituitor. 

6.12.Înoricedemersuriîntreprinseînlegătură cu Documentele de finanțare, Garantulconstituitor nu 
vaaveadreptul de a pretindepentru sine sauoricaredintreveniturile sale, 
imunitateîmpotrivaacționăriiîninstanță, executaresauoricealtăprocedurălegală.
6.13. Garantul constituitor va suporta toate cheltuielile legate de constituirea, înregistrareainițială, 
modificarea, extinderea, prelungirea, anularea, stingereaGaranției la Registrul National de 
PublicitateMobiliara, înacestsensautorizândCreditorulipotecarsăîidebitezeîn mod automat conturiledeschise 
la Bancă cu sumele respective.

7. EXECUTAREA GARANŢIEI

7.1 In situatiaaparitieiunui Caz de culpa, Creditorulipotecar are dreptul, cu notificareaprealabila in 
termen de 30 de zile a 
Debitorului/Garantuluiconstituitorsifaraindeplinireaoricaroraltorformalitatijudiciaresauextrajudiciar
e:
7.1.1. să declare ca fiindscadenteimediatşiplătibilela 
cerereaCreditoruluiipotecarefectuatăîncondiţiilelegii,toatesumeledatorateîntemeiulDocumentelor de 
finanțare;
7.1.2.săiniţiezeprocedura de executare a Garantiei, la alegereasa, fie potrivitprevederilorCodului de 
proceduracivilă, fie potrivitprevederilordin Cartea a V-a Titlul XI, Capitolul IV, Cod Civil.
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7.2. Autorizare în relația cu Trezoreria
7.2.1. Pentru punerea în executare a Garanției, Banca va transmite Garantului și Trezoreriei o notificare de 
plată solicitând plata imediată a sumelor datorate în temeiul Documentelor de finanțare.
7.2.2. Prin prezentul Acordul de garantare, Garantul constituitor desemnează și autorizează Banca, până la 
realizarea drepturilor sale conform Documentelor de finanțare, să prezinte Trezoreriei notificarea de plată, 
împreună cu copii ale Contractului de credit și prezentului Acord de garantare, pentru ca Trezoreria să 
procedeze la plata sumelor necesare stingerii obligațiilor Debitorului/ Garantului constituitor în baza 
Documentelor de finanțare, conform celor menționate în cuprinsul notificării.
7.2.3. Garantul constituitor declară și garantează că prezentul Acord de garantare, Contractul de credit și 
comunicarea prevăzută la Anexa 2 din prezentul, reprezintă dovada suficientă a voinței neviciate a 
Garantului de a autoriza și împuternici Trezoreria și Banca, în conformitate cu prevederile acestui articol 
7.2., fără a mai fi necesare alte formalități prealabile sau ulterioare.  
7.2.4. Prin prezentul contract, Garantul constituitor își exprimă consimțământul, instructează, autorizează și 
împuternicește Trezoreria, în mod irevocabil și necondiționat, să plătească Băncii, în termen de o zi 
lucrătoare de la primirea notificării de plată menționată la paragraful 7.2.1 de mai sus sumele datorate de 
Debitor/ Garantul constituitor Băncii conform Documentelor de finanțare și indicate în cuprinsul notificării, 
fără a mai fi necesară aprobarea Garantului la acel moment sau îndeplinirea oricăror alte formalități. 
7.2.5. În cazul în care Trezoreria nu eliberează din Cont sumele solicitate de către Bancă prin notificarea de 
plată în termenul menționat, Garantul constituitor are obligația să efectueze în termen de maxim trei zile 
lucrătoare de la cererea Băncii, toate actele, operațiunile, formalitățile necesare efectuării imediate a plății, 
astfel cum acestea pot deveninecesarepotrivitdispozițiilorlegale, 
procedurilorTrezorerieisaualtorreglementăriaplicabile.
7.2.6. Încazulîn care plata nu poate fi efectuată din cauzalipsei de fonduri, Garantulconstituitor are obligația 
de a face toatedemersurilepentru a remediasituațiași a-șiîndepliniobligația de plată a 
sumelordatorateCreditoruluiipotecarînbazaDocumentelor de finanțareîn termen de maxim 30 de zile de la 
data comunicăriinotificării de platămenționată la paragraful 7.2.1. de mai sus.  
7.2.7Autorizareasimandatulacordate conform paragrafeloranterioare sunt irevocabilesineconditionate, 
ramanand pe deplinvalabile, cu notificareaprealabila in caz de executare a garantiei cu 
respectareatermenuluistipulat la punctul 7.1,pana la stingereatuturorobligatiilor de plata ale 
Debitorului/Garantuluiconstituitor conform documentelor de finantare.

7.3. Creditorul ipotecar nu este răspunzător faţă de Debitor/ Garantul constituitor pentru pierderile 
ocazionate de oricare dintre modalitățile de executare silită alese de acesta. Cheltuielile cu executarea cad în 
sarcina Debitorului/ Garantului constituitor.
7.4. Creditorul ipotecar poate executa silit în întregime sau parțial Ipoteca mobiliară sau poate decide să 
execute alte garanții constituite conform Documentelor de finanțare (dacă este cazul), concomitent sau 
succesiv, precum și în orice ordine, la libera alegere a Creditorului ipotecar. 

8. DISPOZIŢII FINALE
8.1. Prezentul Acord de garantare reprezintă titlu executoriu. Părțile convin că orice documente justificative 
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a sumelor și cheltuielilor prevăzute la art. 3.9 constituie parte integrantă a Documentelor de finanțare.
8.2. Dacă dreptul la acțiune privind Suma garantată se stinge prin prescripție, nu se va stinge și dreptul la 
acțiunea ipotecară. Creditorul ipotecar va putea urmări Veniturile, în condițiile legii, în limita valorii 
acestora.
8.3.  Prezentul Acord de garantare este rezultatul negocierii dintre Părți, prin negociere înțelegându-se atât 
schimbul de propuneri între Părți care a realizat un acord final cu privire la anumite clauze, cât și acceptarea 
fără rezerve de către o Parte a clauzelor propuse de cealaltă Parte
și reprezintă acordul deplin al Părților cu privire la oricare și toate elementele esențiale și secundare ale 
Acordului de garantare. În particular, Garantul constituitor declară, în scopul art. 1.203 Cod civil, că înțelege 
și acceptă în mod expres prevederile art. 3, 6, 7 și 8.4 din prezentul Acord de garantare.
8.4. Prezentul Acord de garantare este guvernat de legea română. Părțile convin că orice dispută decurgând 
din sau în legătură cu acesta să fie soluționată de instanța de judecată de la locul încheierii Documentelor de
finanțare. 
8.5. Orice referire făcută în prezentul Acord de garantare la Contractul de credit va include și orice 
amendamente la acesta, cu excepția amendamentelor constând în majorarea sumei Creditului, caz în care se 
va încheia un Acord de garantare suplimentar/ act adițional, la cererea Creditorului ipotecar.
8.6. Anularea/ Nulitatea unei clauze din prezentul Acord de garantare nu duce la anularea/ nulitatea lui în 
întregime. 
8.7. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Acord de garantare.

JUDETUL TELEORMAN                                                                                          
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                            
CONSILIUL LOCAL

Prezentulacord de garantare s-a încheiatastăzi, .........................., la SucursalaBucurestiBaragan ,în 2 
exemplareoriginale, înlimbaromână.
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Creditor ipotecar
BANCA TRANSILVANIA SA
SucursalaBucurestiBaragan
Reprezentataprin:
Nume: NASTASE  ADRIAN GEORGE  
Functia: Director sucursala

Si,
Nume: PETRESCU  CRISTINA-ELENA
Functia: Sefserviciuoperatiuni

Garantconstituitor
MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA

Reprezentant:_____
_________

Funcție:_________
__________ 
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ANEXA 1 la Acordul de garantare prin veniturile proprii, accesoriu al Contractului de credit nr. [*] 
din data de [*]

LISTA CONTURILOR GARANTULUI DESCHISE LA TREZORERIE

1………………….

2…………………..

precum și orice alt cont care va fi deschis la Trezorerie pentru a încasa oricare dintre veniturile proprii 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Creditor ipotecar
BANCA TRANSILVANIA SA
SucursalaBucurestiBaragan
Reprezentataprin:
Nume: NASTASE  ADRIAN GEORGE  
Functia: Director sucursala

Si,
Nume: PETRESCU  CRISTINA-ELENA
Functia: Sefserviciuoperatiuni

Garant constituitor
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Reprezentant:______________

Funcție:___________________ 

Data:...........................
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ANEXA 2 la Acordul de garantare prin veniturile proprii, accesoriu al Contractului de credit nr. [*] 
din data de [*]

COMUNICARE PRIVIND ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE GARANTARE

[*Nr. / din data]
Către: TREZORERIA STATULUI – Unitatea Operativă a _______________

Subscrisa MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Vă informăm prin prezenta, că:
MUNICIPIUL ALEXANDRIA(„Garantul”) cu sediul în Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania, cod fiscal [*], a constituit în favoarea BĂNCII 
TRANSILVANIA SA, prin Sucursala BucurestiBaragan(„Creditorul ipotecar”) o ipotecă mobiliară 
asupra veniturilor proprii prezente și viitoare ale Garantului conform art. 63 (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)
din aceeași lege, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din 
impozitul pe venit, precum șioricebeneficiișidrepturinăscute din sauînlegatură cu acestea, precum 
șiasuprasoldurilorcreditoare ale conturilordeschiseînorice moment la instituțiadumneavoastră 
(denumiteîncontinuare “Contul”) în care sunt șivor fi colectateveniturileproprii, conform Acordului de 
garantare prin veniturile proprii nr. [*] din data de [*], accesoriu al Contractului de credit nr. [*] din data de 
[*] privind o facilitate de credit în sumă de 6.800.000 lei (sase milioane opt sute mii lei) (denumite 
împreună „Documentele de finanțare”).

Ca urmare, vă autorizăm și împuternicim prin prezenta ca, la data la care Banca Transilvania SA, în calitate 
de Creditor ipotecar, vă va transmite o notificare de plată a sumelor datorate de Subscrisa în baza 
Documentelor de finanțare, să debitați Contul și să efectuați plata sumei solicitate conform precizărilor din 
cuprinsul notificării.

Subscrisa MUNICIPIUL ALEXANDRIA înțelegem că acordul nostru exprimat prin prezenta comunicare 
constituie și va constitui un temei suficient pentru a vă permite să efectuați plățile menționate mai sus, fără a 
mai fi necesară nicio altă formalitate/ instrucțiune suplimentară, la momentul primirii unei eventuale 
notificării de plată din partea Băncii Transilvania SA.

Anexăm prezentei:
-copie a Contractului de credit nr. [*] din data de [*];
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-copie a Acordului de garantare prin veniturile proprii nr. [*] din data de [*];
-specimen de semnătură a persoanei/ persoanelor care au semnat contractele menționate, pentru și în numele 
Garantului. 

Vă rugăm să confirmați că ați luat la cunoștință prezenta comunicare. 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Prin
Dl./ Dna. [*] în calitate de Primar
Semnătură:

Pentruconfirmarealuării la cunoștință a comunicării
TREZORERIA STATULUI – Unitatea Operativă a _______________
Prin
__________
___________

JUDETUL TELEORMAN                                                                                          
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                            
CONSILIUL LOCAL

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

IOANA PANAGORET
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CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ
ASUPRA CONTURILOR DESCHISE LA BANCA TRANSILVANIA

10856596/MOB/2din data de........
accesoriu al Contractului de credit nr. 10856596 din data de [*]

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca Sucursala Bucuresti Baragan, cu sediul in 
MUNICIPIUL BUCURESTI, str. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, etajul 2, sector 2, inregistrata la Registrul 
Comertului cu nr.J40/18087/2020, Registrul Bancar RB-PJR-12-019/18.02.1999, CUI 43506193, 
reprezentata prin NASTASE  ADRIAN GEORGE  in calitate de DIRECTOR SUCURSALA si prin 
PETRESCU  CRISTINA-ELENA in calitate de SEF SERVICIU OPERATIUNI, în calitatedeCreditor
ipotecar și

1.2. MUNICIPIUL ALEXANDRIA, avand sediul in Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania,cod fiscal [*], prin reprezentant legal dl./ dna. [*],  în calitate de 
Primar, în temeiul Hotărârii de Consiliu  nr. [*] din data de [*], în calitate de Garant constituitor 

În calitate de Părți, având în vedere prevederile Contractului de credit nr. 10856596, din data de [*], 
încheiat de MUNICIPIUL ALEXANDRIAcu Creditorul ipotecar (în cele ce urmează „Contractul de 
Credit”), am convenit încheierea prezentului contract.

2. DEFINITII

De fiecare dată când sunt folosiţi în prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care contextul impune sau 
conferă termenului respectiv un alt înţeles, termenii definiţi în Documentele de finanţare vor avea aceleaşi 
înţelesuri în prezentul contract.

În prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care se prevede altfel sau contextul impune altfel, termenii de 
mai jos vor avea următoarele înţelesuri:

2.1. Cont - înseamnă contul/ conturile curent/e de încasare identificate prin IBAN [*se trec toate IBAN-
urile conturilor curente/de încasare ale clientului, cu excepţia contului curent TVA reglementat de 
OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA] și subconturile acestuia/ acestora, deschis/e de 
Garantul constituitor la Creditorul ipotecar; reprezintă bunul afectat Garanției. 

2.2.      Creditor ipotecar - înseamnă Banca Transilvania SA, denumită în continuare și „Banca”.
2.3.     Debitor - înseamnă MUNICIPIUL ALEXANDRIA, având sediul în Str. Dunarii nr. 139, Cod 

140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania, cod fiscal [*],care are calitatea de Împrumutat în 
Contractul de credit.

2.4. Garant/Garant constituitor – înseamnă debitorul ipotecar, respectiv MUNICIPIUL 
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ALEXANDRIA, având sediul în Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030
Alexandria, Judetul Teleorman, Romania, cod fiscal [*], care a constituit Ipoteca mobiliară și care 
are calitatea de Împrumutat în Contractul de credit;

2.5. Ipoteca mobiliară/ Garanția - înseamnă ipoteca mobiliară având ca obiect soldurile creditoare ale 
Contului, constituită de Garantul constituitor în favoarea Creditorului ipotecar prin prezentul 
contract.

3. SCOP/ OBIECT. ÎNTINDEREA IPOTECII MOBILIARE. SUMA GARANTATĂ

SCOP/OBIECT

3.1. Prezentul contract se încheie în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor Debitorului derivând din sau în 
legătură cu Contractul de credit.

3.2. Garantul constituie în favoarea Creditorului ipotecar o Ipotecă mobiliară având ca obiect sumele 
existente și/sau care se vor încasa în Cont, până la concurența datoriei Debitorului față de Creditorul ipotecar 
decurgând din Documentele de finanțare, în conformitate cu prevederile Cărții a V-a, Titlul XI,  Cod Civil,
privind regimul juridic al privilegiilor și garanțiilor reale.

ÎNTINDEREA IPOTECII MOBILIARE

3.3. Ipoteca mobiliară constituită în temeiul acestui contract permite Garantului constituitor să dispună liber 
de sumele din Cont, până la apariția unui Caz de culpa, astfel cum este definit potrivit Documentelor de 
finanțare. De la data apariţiei Cazului de culpă, Garantul constituitor nu va mai avea dreptul sa dispună de 
sumele din Cont, Creditorul ipotecar urmând să procedeze conform prevederilor menționate la articolul 7 de 
mai jos.

3.4. Ipoteca mobiliară este valabilă de la momentul constituirii chiar dacă Debitorul nu a primit sau a primit 
doar în parte suma pentru care s-a constituit Garanția. Ipoteca mobiliară garantează cu acelaşi rang capitalul, 
dobânzile, penalităţile, comisioanele şi orice alte cheltuieli, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
Documentele de finanțare.

SUMA GARANTATĂ 

3.5. Suma garantată de prezenta Garanție este de 6.800.000 lei (sase milioane opt sute mii lei),  plus 
dobânzile aferente, comisioanele, penalitățile, orice alte sume datorate în baza Documentelor de finanțare, 
precum și cheltuielile care, potrivit Documentelor de finanțare, cad în sarcina Debitorului/ Garantului 
constituitor.

4. DURATA 

4.1. Ipoteca mobiliară reprezintă o garanție continuă și va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală și 
exactă a tuturor obligațiilor Debitorului/ Garantului constituitor decurgând din Documentele de finanțare.
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5. DECLARAȚII SI GARANTII ALE GARANTULUI CONSTITUITOR
Garantul constituitor declară și garantează, prin prezentul contract că, atât la data semnării acestuia 
cât și pe întreaga durată a existenței obligațiilor sale decurgând din Documentele de finanțare:

5.1.Este legal constituit, funcționează în conformitate cu prevederile legii române, fiind titularul dreptului ce 
urmează a fi ipotecat și având capacitatea de a dispune de acesta, iar semnarea prezentului contract și 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta nu contravin, încalcă sau intră în conflict cu prevederile legale 
care îi guvernează activitatea.

5.2. Semnarea prezentului contract şi îndeplinirea de către Garant a obligațiilor asumate prin acesta sunt 
deplin aprobate și autorizate, în baza hotărârii de consiliu, adoptată în mod legal și valabil, aprobare în 
vigoare, nerevocată/ neanulată la data semnării prezentului contract. Orice cauză de invalidare/ ineficacitate/ 
neconformitate anterioară sau ulterioară cu privire la hotărârea menționată/ mandatul reprezentantului nu 
este opozabilă Creditorului ipotecar.

5.3. Creditorul ipotecar este singurul creditor în favoarea căruia a fost constituită Ipoteca mobiliară, iar, la 
data constituirii Garanției, împotriva Garantului constituitor nu s-a declanșat procedura insolventei şi 
entitatea nu se află în stare de insolvabilitate, criză financiară.

6. OBLIGAȚII ALE GARANTULUI CONSTITUITOR

6.1. Garantul constituitor se obligă, pe durata existenței prezentei Garanții, să păstreze în ființă Contul și să 
dispună de sumele care constituie soldul creditor al Contului cu respectarea condițiilor Documentelor de 
finanțare.

6.2. Garantul constituitor nu va constitui și nu va înregistra o altă garanție cu privire la Cont decât cu acordul 
prealabil, exprimat în scris, al Creditorului ipotecar.

6.3. Debitorul/Garantul constituitor va suporta toate cheltuielile legate de constituirea, înregistrarea inițială, 
modificarea, extinderea, prelungirea, anularea, stingerea prezentei Garanții la Registrul Național de 
Publicitate Mobiliară (RNPM), în acest sens autorizând Creditorul ipotecar să îi debiteze în mod automat 
conturile deschise la acesta cu sumele respective.

6.4. Garantul constituitor se obligă să se abţină de la orice acte/ fapte/ inacțiuni/ omisiuni de natură să facă 
dificilă executarea Ipotecii mobiliare sau să conducă la imposibilitatea executării acesteia, precum şi de la 
orice altă acţiune/ inacţiune ce ar avea ca efect diminuarea valorii Garanţiei.

7. EXECUTAREA GARANȚIEI

7.1.ÎnsituațiaaparițieiunuiCazdeculpă,Creditorul ipotecararedreptul,fără a fi necesară vreo autorizație sau 
notificarea prealabilă a Debitorului/ Garantului constituitor șifărăîndeplinirea oricăror altor formalități 
judiciaresauextrajudiciare:
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7.1.1. sădeclarecafiindscadenteimediatșiplătibilelacererea Creditorului ipotecar efectuată în 
condițiile legii,toatesumeledatorateîntemeiulDocumentelor de finanțare;
7.1.2. să inițieze procedura de executare a Garanției, la alegerea sa, fie potrivit prevederilor Codului 
de procedura civilă, fie potrivit prevederilor dinCartea a V-a, Titlul XI, Capitolul IV, Cod Civil.

7.2. În cazul executării Garanției potrivit prevederilor dinCartea a V-a, Titlul XI, Capitolul IV, Cod Civil,
Creditorul ipotecar va putea să uzeze de toate drepturile conferite de această lege, incluzând, fără limitare, 
următoarele drepturi individuale sau cumulate, după caz:

7.2.1. preluarea în contul creanței a sumelor existente din timp in timp în Cont în vederea acoperirii 
sumelor datorate în temeiul Documentelor de finanțare;
7.2.2. atunci când Creditorul ipotecar deține controlul Contului în conformitate cu dispozițiile 
Codului Civil, acesta poate compensa creanța cu soldul creditor al contului . 

7.3. Creditorul ipotecar nu este răspunzător faţă de Debitor/ Garantul constituitor pentru pierderile 
ocazionate de oricare dintre modalităţile de executare silită alese de Creditor. Cheltuielile cu executarea cad 
în sarcina Debitorului/ Garantului constituitor.

7.4. Părţile convin că recuperarea parţială a Sumei garantate, prin executare, indiferent de modalitatea de 
executare aleasă sau prin orice alt mod nu va determina stingerea sau afectarea în orice mod a creanţei 
Creditorului ipotecar rămasă de achitat, aceasta supravieţuind până la rambursarea integrală, irevocabilă şi 
necondiţionată, Garantul constituitor renunţând în mod expres la prevederile art. 2.463 lit.a) Cod civil.

7.5. Creditorul ipotecar poate executa silit în întregime sau parţial Ipoteca mobiliară sau poate decide să 
execute alte garanţii constituite conform Documentelor de finanţare, concomitent sau succesiv, precum şi în 
orice ordine, la libera alegere a Creditorului ipotecar. 

8. DISPOZITII FINALE

8.1.Prezentulcontractreprezintătitluexecutoriu.Părțileconvincăoriceanexeșidocumentejustificativeasumelor și 
cheltuielilor prevăzute la art. 3.5 (Suma garantată) constituie parte integrantă a Documentelor de finanțare.

8.2. Dacă dreptul la acţiune privind Suma garantată se stinge prin prescripţie, nu se va stinge şi dreptul la 
acţiunea ipotecară. Creditorul ipotecar va putea urmări Contul, în condiţiile legii.

8.3. Prezentul contract este rezultatul negocierii dintre Părţi, prin negociere înțelegându-se atât schimbul de 
propuneri între Părți care a realizat un acord final cu privire la anumite clauze, cât și acceptarea fără rezerve 
de către o Parte a clauzelor propuse de cealaltă Parte, şi reprezintă acordul deplin al Părţilor cu privire la 
oricare şi toate elementele esenţiale şi secundare ale contractului. În particular, Garantul constituitor declară, 
în scopul art. 1.203 Cod civil, că înţelege şi acceptă în mod expres prevederile art. 3, 6, 7 și 8.4 din prezentul 
contract.

8.4. Prezentul contract este guvernat de legea română. Părțile convin că orice dispută decurgând dinsauîn 
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legatură cu acest contract să fie soluționată de instanța de judecatăde la locul încheierii Documentelor de 
finanțare.

8.5.OricereferirefacutăînprezentulcontractlaContractul deCredit/ Documentele de 
finanțarevaincludeșioriceamendamentelaacestea,cu 
excepțiaamendamentelorconstândînmajorareasumeiCreditului,cazîncaresevaîncheiauncontractdeipotecă 
mobiliară suplimentar/ act adițional,la cererea Creditorului ipotecar.
8.6. Anularea/ Nulitatea unei clauze din prezentul contract nu duce la anularea/ nulitatea întregului contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .........................., la Sucursala Bucuresti Baragan , în 2 exemplare 
originale, în limba română.

Creditor ipotecar
BANCA TRANSILVANIA SA
Sucursala Bucuresti Baragan
Reprezentata prin:
Nume: NASTASE  ADRIAN GEORGE  
Functia: Director sucursala

Si,
Nume: PETRESCU  CRISTINA-ELENA
Functia: Sef serviciu operatiuni

Garant constituitor
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Reprezentant:______________

Funcție:___________________ 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

IOANA PANAGORET
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