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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

                     Priveste : modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării 

unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

 

 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 încâ teste necesara prelungirea perioadei de 

tragere pana la data de 31.12.2020. 

               In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind 

reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila,  CAIL a autorizat efectuarea de 

trageri pentru anul 2020 conform Hotararii nr.5534/01.11.2018, intrucat pentru anul 2019 

plafonul de trageri a fost angajat integral. 

             Ținând cont ca perioada de execuție a lucrărilor depășește perioada inițialade 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. 

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

adițional pentru prelungirea perioadei de tragere. 

 

            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. 

 

           Fata de acestea, se propune aprobarea prelungirii perioadei de tragere aferenta 

împrumutului contractat de la CEC Bank conform contractului nr.nr. RQ15114894783029 din 

data de 20.11.2015, până la data de 31.12.2020 și adoptarea în acest scop a unei Hotărâri a 

Consiliului Local. 
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