JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 117/2021
privind aprobarea garantării cu ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la
BRD pentru oraşul Haţeg, a creditului de investiţii nr. 1/126/01.03.2006, contractat
pentru realizarea lucrărilor de canalizare, asfaltare, introducere gaz metan şi finalizarea
sediului primăriei
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29
iulie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 125/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/31 din 20.07.2021, prin care se propune aprobarea
garantării cu ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la BRD pentru oraşul Haţeg,
a creditului de investiţii nr. 1/126/01.03.2006, contractat pentru realizarea lucrărilor de
canalizare, asfaltare, introducere gaz metan şi finalizarea sediului primăriei, motivat de faptul
că acordul de garantare a creditului menţionat prevede drept garanţie doar cesiunea veniturilor
ce vor fi obţinute de oraşul Haţeg, astfel că în urma înfiinţării unei popriri asupra conturilor
unităţii administrativ-teritoriale deschise la BRD, s-a procedat automat la blocarea acestora,
fără ca banca să mai aibă întietate pentru recuperarea sumelor aferente creditului de investiţii,
motiv pentru care deşi disponibilul contului era mai mare decât suma datorată instituţiei
bancare, nu a putut fi procesată reţinerea ratei şi a dobânzii scadente, ceea ce poate duce la
intârzieri nejustificate a plăţii creditului şi atragerea consecinţelor legale pentru o astfel de
întârziere a plăţii, scopul final al actului administrativ fiind necesitatea respectării prevederilor
legale aplicabile referitoare la contractarea şi garantarea creditelor.
Având în vedere:
a) adresa nr. 872/09.07.2021 a BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Deva, înregistrată la
Primăria Haţeg sub nr. 13920 din 12.07.2021;
b)hotărârea consiliului local Haţeg nr. 64/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut
pe teremen lung, fără garanţia statului, pentru realizarea lucrărilor de canalizare, asfaltare,
introducere gaz metan şi finalizarea sediului primăriei;
c) creditul de investiţii înregistrat la BRD sub nr. 1/126/01.03.2006;
d)raportul întocmit de diecţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 15000 din 27.07.2021;
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 338/36 din 29.07.2021;
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 339/41 din 29.07.2021;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin acte
administrative ale autorităţii deliberative.
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 61 alin. (1) – (3), art. 63
alin. (1)-(3), alin. (9) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si
completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. b), art.139 alin.(1),
alin. (3) lit. b) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin.
(1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă garantarea cu ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la BRD
pentru oraşul Haţeg, a creditului de investiţii nr. 1/126/01.03.2006, contractat pentru
realizarea lucrărilor de canalizare, asfaltare, introducere gaz metan şi finalizarea sediului
primăriei.
Art. 2 Se imputernicesc domnul Adrian Emilian Puşcaş – primarul orasului Hateg şi doamna
Badea Mihaela, director executiv în cadrul Directiei economice să semneze contractul de
garanţie mobiliară şi actul adiţional la contractul de credit.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului Oraşului
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Direcţiei economice şi prin grija
acesteia tuturor structurilor, instituţiilor şi autorităţilor interesate.

Haţeg, la 29 iulie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOABĂ TIBERIU – GABRIEL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 117/2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura:
Secretar general UAT

0

1

2

3

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis,
cu majoritate :

1

□ simplă
art.5 lit. ee)
Nu e cazul

□absolută
art.5 lit. cc) – 9 voturi
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0
Vot secret - nu este cazul

□calificată
art.5 lit. dd)

29/07/2021

Nu e cazul

2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului *
4 Aducerea la cunoştinţa publică
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

_____/______/_______
30/07/2021
_______/____/_______
______/______/_______
_______/______/_______

*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş.

