
_____________________________________________________________________________
HCL 221 doc. 

ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  221  

din  28.05.2015 
 

privind: aprobarea contractului de împrumut cu CEC Bank S.A. în vederea finanțării 

unor obiective de investiții 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 240/26.05.2015 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

28.05.2015;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 55762/19.05.2015 a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55764/19.05.2015, al 

Direcţiei Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale de Dezvoltare;  

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație 

publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și 

liniștii publice;  

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 61/28.02.2013 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării 

unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. „f”, lit. „g”, din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „b”, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă proiectul Contractului de împrumut, care urmează a se 

încheia de către Municipiul Galați și CEC Bank S.A., prevăzut în anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2  (1) - Se aprobă constituirea de către Municipiul Galați, în calitate de 

debitor și garant, a unei ipoteci pe venituri, pentru garantarea rambursării tuturor 

sumelor ce ar putea fi datorate CEC Bank S.A. în temeiul Contractului de Împrumut 

sau a acordurilor de finanțare prevăzute în Contractul de Împrumut, până la 

concurența sumei de maxim 105.000.000 RON.  

(2) - Se aprobă proiectul  Contractului de ipotecă mobiliară, care va fi încheiat 

de Municipiul Galați, în calitate de debitor și garant și CEC Bank S.A., în calitate de 

creditor garantat, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(3) - Se aprobă proiectul  Contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate 

din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale, care va fi încheiat 

de Municipiul Galați, în calitate de debitor și garant și CEC Bank S.A., în calitate de 

creditor garantat, prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Municipiului Galați să semneze, în numele 

si pe seama Municipiului Galați, Contractul de Împrumut și Acordul de Garantare, 

precum și orice alte documente convenite de către părțile contractante, notificări sau 

cereri (inclusiv cereri de utilizare), în legătură cu încheierea, derularea sau executarea 

Contractului de Împrumut și a Acordului de Garantare și să îndeplinească orice 

formalități legate de acestea.  

Art. 4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 5 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 

Vergiliu Sorin Vals 

                    Contrasemnează, 

                                                                                Secretarul municipiului Galați, 

                                                                                    Radu Octavian Kovacs 
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Președinte de ședință,   Vergiliu Sorin Vals
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Președinte de ședință,  Vergiliu Sorin Vals
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Președinte de ședință,  Vergiliu Sorin Vals
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