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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

               Priveste: aprobarea semnarii actului aditional la contractul de credit pentru 

investitii intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria 

 

              Prin expunerea de motive nr23206/19.10.2018  Primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local semnarea actului aditional  la contractul de credit 

intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria.  

              Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea semnarea 

actului aditional la contractul de credit pentru investitii intre CEC Bank SA si Municipiul 

Alexandria este  oportuna si legala .  

              Drept pentru care se va initia  proiectul de hotarare propus care, impreuna  cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

           In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 15 mai 2015 si a avizului favorabil primit 

din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale sub nr. 4618/20.10.2015, Municipiul 

Alexandria a încheiat cu CEC Bank contractul de credit nr. nr. RQ15114894783029 din data de 

20.11.2015, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local.  Perioada inițiala de tragere a împrumutului a fost de 24 de luni de la data semnării 

contractului, respectiv pana la data de 19.11.2018. Din cauza unor motive independente de voința 

autorității contractante, la acest moment nu sunt finalizate unele dintre obiectivele de investiții a 

căror  finanțare este asigurata din credit, astfel încât este necesara prelungirea perioadei de 

tragere cu o durata de aproximativ 14 luni calendaristice, respectiv pana la data de 31.12.2019.  

             Ținând cont ca perioada de execuție a lucrărilor depășește perioada inițiala de tragere 

înscrisa in contract, iar pentru asigurarea finalizării obiectivelor de investiții este necesara 

prelungirea perioadei de tragere,se impune  aprobarea acesteia printr-o Hotărâre a Consiliului 

Local. 

            Se menționează ca se va menține marja fixa și modul de calcul a dobânzii rezultate in 

urma derulării procedurii de atribuire a contractului de credit, conform contractului în vigoare. 

            Având in vedere cele de mai sus, se constata necesitatea încheierii unui act adițional 

pentru prelungirea perioadei de tragere. 
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