JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 71/2021
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit de investiţii pentru
proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale nr.
RQ18125291972579 din 21.12.2018, încheiat între CEC Bank SA şi oraşul Haţeg
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 8372 din 19.04.2021 prin care se propune aprobarea
încheierii unui act adiţional la contractul de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri
europene pentru administraţii publice locale nr. RQ18125291972579 din 21.12.2018, încheiat între
CEC Bank SA şi oraşul Haţeg, pentru finanţarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile, a
taxei pe valoarea adăugată aferentă acestora, pentru realizarea investiţiei publice de interes local
„ Reabilitare termică şi utilizare energie regenerabilă, clădire Spitalul orăşenesc Haţeg” , proiect
finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de
investiţii 3.1, operaţiunea B;
Văzând:
a) hotărârea Consiliului Local nr. 90/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne, de către Oraşul Haţeg, în valoare de 2.207.000 lei, pentru finanţarea contribuţiei proprii, a
cheltuielilor neeligibile , a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestora, pentru realizarea investiţiei
publice de interes local „ Reabilitare termică şi utilizare energie regenerabilă, clădire Spitalul
orăşenesc Haţeg” ;
b) hotărârea Consiliului Local nr. 198/2018 privind aprobarea garantării creditului bancar în sumă
de 2.207.000 lei, necesar finantarii contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile şi a taxei pe
valoarea adăugată aferentă acestora, pentru proiectul ,, Reabilitare termică şi utilizare energie
regenerabilă, clădire Spitalul orăşenesc Haţeg”, precum şi hotărârea nr. 91/2020;
c) contractul de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru
administraţii publice locale nr. RQ18125291972579 din 21.12.2018, încheiat între CEC Bank SA şi
oraşul Haţeg şi actele adiţionale la acesta;
d)hotărârile comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5587/07.12.2018, nr.
6011/22.01.2020 şi nr. 6402 din 27.01.2021;
e)notă prelungire implementare proiect a ADR Vest nr. 9513/26.03.2021, înregistrată la primăria
Haţeg sub nr. 6623/29.03.2021,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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,
Tinând 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 temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3), 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) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de credit de investiţii pentru
proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale nr. RQ18125291972579
din 21.12.2018, încheiat între CEC Bank SA şi oraşul Haţeg, conform modelului cadru prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se mandatează primarul în funcţie al oraşului Haţeg, să semneze în numele şi pentru
oraşul Haţeg, actul adiţional prevăzut la art. 1.
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,
Direcţiei economice, compartimentului administraţie publică locală.
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Primar,
Adrian Emilian Puşcaş

