
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 87 

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 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 6 octombrie 

2020, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință; 

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

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

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; 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si 

functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

Având în vedere prevederile HCL nr. 77 din 20.08.2020 privind aprobarea contractarii 

si/sau garantarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 2.400.000 lei*); 

Având în vedere Hotărârea nr. 6310 din 15 septembrie 2020 a Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, comunicată prin adresa D.G.T.D.P. nr. 607069/18.09.2020;  

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7473 din 30.09.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 7692 din 06.10.2020; 

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 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă semnarea contractului de credit pentru investiții cu Banca Comercială 

Română S.A. pentru suma de 2.400.000 lei, în condițiile de rambursare și garantare rezultate în 

urma analizei efectuate de bancă, conform contractului de credit prevăzut în anexa nr. 1 care face 

patre integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 – Se aprobă garantarea creditului cu cu ipotecă mobiliară asupra veniturilor 

proprii în vederea rambursării depline și la timp a împrumutului în sumă maximă de 2.400.000 

RON acordat de către Banca Comercială Română S.A împrumutatei Comuna Oțeleni, precum și 
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a tuturor dobânzilor, a comisioanelor aferente, a altor costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel 

legate de recuperarea tuturor sumelor datorate  și cheltuieli de judecată precum și a cheltuielilor 

de executare silită, conform acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să semneze contractul de credit pentru investiții și acordul de 

garantare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2  la prezenta hotărâre. 

ART.4 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se afișează pe site-ul și la sediul unității. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

URSACHE IONELA                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 6 octombrie 2020           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


