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HOTARARE 

privind  aprobarea  contractarii  unui credit  de investitii in suma  de 1.214.200,00 lei prin 

incredintare directa  de la CEC Bank SA Sucursala Suceava pentru plata  ultimei transe  la 

Proiectul integrat  cu 3 actiuni de investitie  “Modernizare 6 Km.  drumuri comunale in 

comuna Bunesti; “canalizare merajera+ statie epurare si “achizitionarea 

unui buldoexcavator JCB 3CX Super”- 

 

 

                 Consiliul local al comunei Bunesti judetul Suceava; 

                 Avand in vedere: 

               - expunerea de motive  prezentata de primarul comunei Bunesti judetul Suceava  privind 

aprobarea  contractarii  unui credit  de investitii in suma  de 1.214.200,00 lei prin incredintare 

directa  de la CEC Bank SA Sucursala Suceava pentru plata  ultimei transe  la Proiectul integrat  

cu 3 actiuni de investitie  “Modernizare 6 Km.  drumuri comunale in comuna Bunesti; 

“canalizare merajera+ statie epurare si “achizitionarea   unui buldoexcavator JCB 3CX Super”-                                 

               -raportul prezentat de compartimentul  financiar- contabil   din aparatul  de specialitate 

al primarului comunei Bunesti, inregistrat la nr. 2666/ 13.06.2013 privind  aprobarea  contractarii  

unui credit  de investitii in suma  de 1.214.200,00 lei prin incredintare directa  de la CEC Bank 

SA Sucursala Suceava pentru plata  ultimei transe  la Proiectul integrat  cu 3 actiuni de investitie  

“Modernizare 6 Km.  drumuri comunale in comuna Bunesti; “canalizare merajera+ statie epurare 

si “achizitionarea  unui buldoexcavator JCB 3CX Super”-                                 

               -raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , 

buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii  si comert;            

               -hotararea Consiliului local  nr. 16/25.03.2008 privind  aprobarea obiectivelor de 

investitii  propuse  a se  realiza prin programul “Accesarea  fondurilor europene  pentru 

dezvoltare rurala-masura 3.2.2.”  

               -hotararea Consiliului local nr. 20/18.04.2010  privind aprobarea proiectului integrat  cu 

3 actiuni de investitii “Modernizare 6 Km.  drumuri comunale in comuna Bunesti; “canalizare 

merajera+ statie epurare si “achizitionarea unui buldoexcavator JCB 3CX Super”-                                 

              -prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

             -  prevederile  art. 61, art. 62 si art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

             - dispozitiile art. 41 din Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa pentru 

eliberarea actelor normative,  cu modificarile si completarile ulterioare  aduse prin Legea nr. 

29/2011; 

             - prevederile HGR nr. 9/2007  privind constituirea, componenta  si functionarea Comisiei  

de autorizare a imprumuturilor locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

             



 

-02- 

 

 

             -prevederile  art. 4 si ale  art. 9 pct.(8)  din Carta europeana  a autonomiei locale   

adoptata la Strasbourg la 15.10.1985  ratificata  prin Legea nr. 199/1997; 

                   In temeiul prevederilor art. 36  alin. (4) lit. ‘b’ si art. 45 (2) lit.’b’ din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTARASTE 

 

               Art. 1.- Se aproba contractarea   unui credit  de investitii in suma  de 1.214.200,00 lei 

prin incredintare directa  de la CEC Bank SA Sucursala Suceava pentru plata  ultimei transe  la 

Proiectul integrat  cu 3 actiuni de investitie  “Modernizare 6 Km.  drumuri comunale in comuna 

Bunesti; “canalizare merajera+ statie epurare si “achizitionarea   unui buldoexcavator JCB 3CX 

Super”  in urmatoarele conditii: 

                       - creditul  pentru investitii in suma de 1.214.200,00 lei va fi rambursat in termen de 

4 luni: 

                      - mod de rambursare : dobanda lunar, creditul se va rambursa din incasarile de la 

APDRP  de Grant si TVA; 

                      - cost total credit in limita plafonului prevazut de legislatia in vigoare pentru 

incredintare directa: 

              Art.  2  -  Creditul solicitat de la CEC Bank SA  Sucursala Suceava, va fi garantat cu 

urmatoarele garantii: 

- cesiunea veniturilor proprii: 

- scrisoare de garantie bancara: 

- garantie mobiliara pe conturile curente deschise la  CEC Bank SA: 

- garantie  mobiliara  pe contul curent deschis la Trezoreria Falticeni : 

- un bilet de ordin emis de Comuna Bunesti; 

                     

             Art. 3  -  Se imputerniceste dl Beraru  Gheorghe  in calitate de Primar al comunei 

Bunesti, sa semneze in numele si pentru comuna Bunesti contractul de finantare si orice alte 

documente  necesare obtinerii, derularii  si inchiderii finantarii solicitate de la CEC Bank SA 

Sucursala Suceava. 

            Art.  4 - Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de Lege, primarului comunei 

Bunesti,  Institutiei prefectului judetului Suceava in vederea controlului  cu privire la  legalitate   

si se aduce la cunostinta publica  prin afisare la sediul institutiei  si  pe  pagina de internet   a 

institutiei.  

              Art. 5. -  Primarul comunei Bunesti judetul Suceava prin compartimentul financiar- 

contabil din aparatul de specialitate,  va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
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