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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

privind aprobarea refinanțării datoriei publice locale obținută în urma încheierii 

contractului de credit pentru investiții cu Banca Comercială Română S.A. 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de  

24.02.2021, la care participă un număr de 8 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind aprobarea refinanțării datoriei 

publice locale obținută în urma încheierii contractului de credit pentru investiții cu Banca 

Comercială Română S.A.; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 87 din 06.10.2020 privind aprobarea semnării 

contractului de credit pentru investiții și a acordului de garantare cu Banca Comercială Română 

S.A. pentru suma de 2.400.000 lei; 

Având în vedere Oferta financiară angajată nr. IS/B/348 din 11.02.2021 pentru creditul 

de investiții în valoare de 2.369.230 lei cu destinația ”Refinanțare credt de investiții contractat la 

BCR Erste Bank”, comunicată prin adresa CEC Bank Agenția Pașcani nr. IS/B/349 din 

11.02.2021; 

Având în vedere prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 61 și art. 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 1578 din 24.02.2021; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe 

locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 

lucrărilor publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr. 1595 din 24.02.2021; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 7 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă refinanțrea datoriei publice locale obținută în urma încheierii 

contractului de credit pentru investiții cu BCR Erste Bank, de catre CEC Bank SA pentru suma 

de 2.369.230 lei, pentru o perioada de 144 luni. 



Pagina 2 din 2 
 

ART.2 Se aprobă garantarea refinanțării datoriei publice locale cu ipotecă mobiliară 

asupra veniturilor proprii în vederea rambursării depline și la timp a împrumutului în sumă 

maximă de 2.369.230 lei acordat de către CEC Bank S.A. si ipoteca mobiliara asupra conturilor 

curente deschise/ce se vor deschide la CEC BankSA. 

ART.3 Se împuternicește primarul comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

CNP:                            , CI, Seria      Nr.              să semneze contractul de refinanțre a datoriei 

publice locale cu CEC Bank S.A si contractele de garantii. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 24 februarie 2021                       BENCHEA L. ROBERT 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


