
R OM A NIA 
JUDETUL GALA y 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROJECT DE HOTA RARE 

Nr. 45102 din 03.07.2020 

Privind: Acordarea avizului Si reconfirmarea imprumutului in valoare de 30.000.000 
lei, aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020. 

Initiator: Ing.Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
• Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 45102/03.07.2020 
• Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 	 din 
data de 	  
Avand in vedere 

- referatul de aprobare al initiatorului, Thregistrat sub nr. 45103/03.07.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de catre Directia Generala Economica,Investitii,Achizitii Pub/ice 

Mregistrat sub nr. 45104/03.07.2020; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,4,5; 

• HCL nr. 09/03.03.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 30.000.000 lei; 

✓ Hotararea nr. 6201/18.06.2020 emisa de Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale; 
✓ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare, coroborate cu cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Hotararea Guvemului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu 
modificarile Si completarile ulterioare ; 

✓ art. 41 alin. (4) din Leqea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

✓ art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificata prin Leqea nr. 199/1997; 

✓ art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contra cte sau conventii; 
• Legea 98/2016 privind achizitiile pub/ice, cu modificarile Si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor: 
✓ Art. 129, a//n. (2), lit. b, alin.(4), lit. b, din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ ; 
✓ Art. 139 alin. (3), lit. b, art. 155, alin (1), lit. c, alin. (4), lit. d, art. 196, alin. (1), lit, a, art. 197, 

alin (1), (2) Si (4) din ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTARASTE, 

Art 1. Se aproba contractarea creditului in valoare de 30.000.000 lei de la Banca de Export — Import 
a Romaniei Eximbank S.A, si forma Contractului de credit potrivit anexei nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotarare; 
Art 2. Se aproba deschiderea unui cont curent la Banca de Export—Import a Romaniei Eximbank 
S. A.; 
Art.3. Se imputemiceste domnul Primar al Municipiului Tecuci sa semneze in numele Si pentru 
Municipiul Tecuci Contractul de credit Si Con tractul de garantie incheiate cu banca precum si toate 
documentele necesare deschiderii contului curent la Banca de Export—Import a Romaniei Eximbank 
S.A. si obtinerii autorizarii si derularii finantarii rambursabile interne; 



Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tecuci. 

Art.5. Secretarul General al Municipiului Tecuci va asigura transmiterea i publicitatea prezentei 

hotara ri. 

	

INITIATOR, 	 AVIZAT, 

	

PR/MAR, 	 SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL TECUCI 

lng. Catalin Constantin Hurdubae 
	

Jr. Borsan Lucian George 



ROMANIA 

JUDETUL GALA TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare 
NR. 45103/ 03.07.2020 

Privind: Acordarea avizului i reconfirmarea imprumutului in valoare de 
30.000.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020. 

Prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020 a fost aprobata contractarea unei finantari 
rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, cu o durata de 20 ani, precum 
procedura privind achizitia de servicii de creditare bancara, in urma careia oferta 

depusa de Banca de Export — Import a Romaniei Eximbank S.A. a fost considerata 

admisd. 
Prin Hotararea nr. 6201/18.06.2020 Comisia de Autorizare a imprumuturilor 

Locale a avizat favorabil contractarea de Care Municipiul Tecuci a unei finantari 
interne rambursabile in valoare de 30.000.000 lei. In vederea semnarii Contractului 
de credit si a Contractului de garantie a imprumutului in valoare de 30.000.000 lei, 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci trebuie sã aprobe urmatoarele avize, acorduri 

imputerniciri: 
- Avizul cu privire la contractarea de la Banca de Export — Import a Romaniei 

Eximbank S.A. a creditului i aprobarea contractului in forma anexata; 
- Acordul cu privire la deschiderea unui cont curent pentru Municipiul Tecuci la 

Banca de Export — Import a Romaniei Eximbank S.A; 
- imputernicirea domnului Primar sã semneze in numele i pentru Municipiul 

Tecuci, Contractul de credit si Contractul de garantie incheiate cu banca 
precum si toate documentele necesare deschiderii contului curent la Banca de 
Export—Import a Romaniei Eximbank S.A i obtinerii autorizarii i derularii 
finantarii rambursabile interne; 

Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind 
Acordarea avizului ci reconfirmarea imprumutului in valoare de 30.000.000 lei, 
aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020. 

PRIMAR 

Ing. Catlin Constantin tardubae 



MUNICIPIUL TECUCI 

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

INVESTITII, 	 PUBLICE 

NR. 45104 /03.07.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: acordarea avizului si reconfirmarea imprumutului in valoare de 30.000.000 lei, 
aprobat prin HCL nr 09/03.03.2020 

Avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local Tecuci nr. 09/03.03.2020 prin care se aproba contactarea 
unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei; 

- Procedura privind achizitia de servicii de creditare bancara, urmare careia oferta depusa 
de Banca de Export —Import a Roman id Eximbank S.A. a fost considerata admisa; 

- Hotararea nr. 6201 din 18.06.2020 prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale avizeaza favorabilcontractarea de catre Municipiul Tecuci, judetul Galati, a unei 
finantari rambursabile in valoare de 30.000.000 lei pentru realizarea unor investitii 
publice de interes local. 

In vederea semnarii contractului de credit si a contractului de garantie aferente 
imprumutului in valoare de 30.000.000 lei aprobat prin HCL nr 09/03.03.2020 Consiliul Local 
al Municipiului Tecuci trebuie sa aprobe urmatoarele avize, acorduri si imputerniciri: 

1. Avizul Consiliului Local Tecuci cu privire la contractarea de la Banca de Export — 

Import a Romaniei Eximbank S.A. a creditului si aprobarea contractului in forma 
anexata. 

2. Acordul Consiliului Local Tecuci cu privire la deschiderea de cont curent pentru 
Municipiul Tecuci la Banca de Export —Import a Romaniei Eximbank S.A.; 

3. Imputernicirea domnului primar sa semneze in numele si pentru Municipiul Tecuci 
contractul de credit, contractul de garantie incheiate cu banca precum si toate 
documentele necesare deschiderii de cont curent la Banca de Export —Import a 
Romaniei Eximbank S.A. si obtinerii autorizarii si derularii finantarii rambursabile 
interne; 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC 
Ec.Tapoi Ni4cleta 

Sef serv buget contabilitate, 
Cristea Mariana 
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CONTRACT DE CREDIT 
Nr. 00- AGL din data de 00.04.2020 

- CONDITII SPECIALE DE CREDITARE - 

Capitol 1. PARTILE CONTRACTULUI 

intre: 
1. BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK - S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, 
Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Sectorul 1, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub numarul RB-
PJR-40-015/18.02.1999 si in Registrul Comertului sub nr. J4018799/08.04.1992, avand codul de identificare 
fiscala RO 361560, identificatorul unic la nivel european (EIUD) ROONRC.J40/8799/1992 i capitalul social 
subscris si varsat de 800.759.862 RON, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. cu notificarea nr. 11454, prin Agentia 
Galati cu sediul in Mun. Galati, Plata Siderurgistilor, Bloc PS 1B, Jud. Galati, reprezentata de 

avand functia de Director Agentie si Director Regional Zona Sud Est si de 
avand functia de Manager Relatii Clienti, 

In calitate de imprumutator, denumita in continuare „Banca", pe de o parte 

2. MUNICIPIUL TECUCI, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in 	  
avand codul de inregistrare fiscala 	 si contul 		  deschis 
la Trezoreria Municipiului Tecuci, reprezentata prin: 
Domnul 	 avand functia de Primar, 	CNP 	, cu dorniciliul in 

In calitate de imprumutat denumita in continuare „imprumutat" si „Garant", pe de alta parte 

denumite in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Partite" 

a intervenit prezentul Contract de Credit („Contractul") in urmatoarele conditii: 

Capitol 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Banca acorda imprumutatului un credit de investitii in LEI in valoare de 30.000.000 (treizecimilioanelei), 
denumit in continuare „Creditul". 
2.2. Creditul este acordat pentrufinantarea unor objective de investitii publice de interes local. 
2.3.(1) Creditul se acorda pe o perioada de 240 luni, de la data semnarii Contractului i va putea fi utilizat 
printr-una sau mai multe trageri in cadrul Perioadei de utilizare/tragere. In cadrul perioadei de creditare, 
mentionata mai jos, Banca acorda Imprumutatului o Perioada de gratie de 24 luni de la data semnarii 
Contractului. In Perioada de gratie Imprumutatul nu va rambursa rate de credit. 
(2) Perioada de creditare se considera de la data semnarii Contractului planar la data de 00.04.2040 (Data 
rambursarii integrale a Creditului. 

Capitol 3. UTILIZAREA CREDITULUI 

3.1. Creditul va fi utilizat de catre Imprumutat esalonat, prin decontarea documentelor justificative furnizate 
Bancii, in termen de 24 luni de la semnarea prezentului contract de credit, respectiv pana la data de 00.04.2022, 
in baza Cererilor de tragere depuse de Imprumutat la Banca (model furnizat de catre Banca). 
3.2.(I) Creditul va putea ii utilizat de catre Imprumutat numai daca s-au indeplinit toate conditiile stipulate in 
Capitolul 2 („ Utilizarea Creditztlui") din Anexa nr.1 a Contractului intitulata „Conditii generale de creditare" 
(denumita „Anexa nr. 1" in prezentele Conditii speciale de creditare), precum si urmatoarea(ele) conditie(i): 

I. punerea Ia dispozitia Bancii, de catre Imprumulat, a hoteircirii Comisiei de Autorizare a 
Imprumuturilor Locale („Comisia"), prin care Cornisia, conform prevederilor legale in vigoare a 
avizat fctvorabil contractarea Creditului, garantarea acestuia astfel cum este mentionat in Contract 
si utilizarea de sume din Credit; 

.‘ 2. Utilizarile se vor efectua pe baza de documente justificative: contracte, facturi, etc. 
(2) Imprumutatul va utiliza Creditul doar in scopul prevazut la pct. 2.2. de mai sus. 
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(3) Utilizarea Creditului se va face pe baza instrumentelor de plata emise de imprumutat si acceptate la plata 
de catre Banca. Instrumentele de plata vor fi in mod obligatoriu insotite de documente justificative, care trebuie 
acceptate de Banca anterior utilizarii Creditului. 
(4) Responsabilitatea pentru utilizarea Creditului in scopul prevazut la pct. 2.2. de mai sus este exclusiv in 
sarcina Imprumutatului. 

Capitol 4. DOBANDA 

4.1. Creditul se acorda cu o Rata de dobanda variabila, compusa din rata de referinta ROBOR la 3 luni (valabila 
la data semnarii Contractului), la care se adauga marja de dobanda de 2,50% p.a. 
4.2. Rata de dobanda va fi revizuita in functie de rata de referinta ROBOR la 3 luni valabila la data fiecarei 

revizuiri. Daca rata de referinta va inregistra valori negative, atunci rata de referinta a Contractului va avea 
valoarea 0 (zero). 
4.3. Dobanda se va calcula zilnic asupra soldului Creditului, de la data debitarii contului de credit at 
Imprumutatului parta la momentul rambursarii integrate a Creditului. 
4.4. Plata Dobanzii se efectueaza lunar in data de 15 ale lunii. Pentru ultima rata, plata dobanzii se efectueaza 
la Data rambursarii integrate a creditului. 

Capitol 5. DOBANDA PENALIZATOARE 

5.1. Pentru fiecare zi de intarziere in rambursarea Creditului si pana la momentul rambursarii integrale a 
sumelor restante, Imprumutatul va plati Bancii o dobanda penalizatoare at carei nivel se stabileste prin 
adaugarea la Rata de dobanda a procentului rezultat din inmultirea Ratei de dobanda cu 30%. Dobanda 
penalizatoare se calculeaza pentru sumele utilizate din Credit, nerambursate la scadenta. 
5.2. Aplicarea dobanzii penalizatoare nu va prejudicia in nici un fel alte drepturi ale Bancii prevazute in 
Contract sau de legislatia in vigoare. 

Capitol 6. COMISIOANE $1 TARIFE 

6.1. Pentru Creditul acordat in temeiul Contractului, imprumutatul se obliga sa plateasca Bancii urmatoarele 
comisioane: 

a) Comision de acordare de 0,3% flat; 
b) Comision unic de administrare de 0% flat, 
c) Comision de rambursare anticipata de 0% flat, cand sursa rambursarii anticipate o reprezinta un 

credit/mai multe credite contractat(e) de la o alta/alte institutie(i) de credit, respectiv de 0% flat, cand 
sursa rambursarii anticipate o reprezinta sursele proprii ale Imprumutatului; 

d) Comision de analiza pentru modificarea de conditii initiale/exprimare acord de 0. 
6.2. Pentru once alte documente/servicii furnizate/prestate de catre Banca si/sau de terti in legatura cu 
Creditul, Imprumutatul va plati costuri, comisioane si speze bancare conform (i) „Caietului de Cornisioane al 
EximBank", in vigoare la data prestarii/furnirii serviciilor /la data comunicarii de care Banca, respectiv 
conform (ii) tarifului practicat de terii (e.g. banci corespondente, Arhiva Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare, etc.), la datele si in cuantumul ce vor fi comunicate de Rana 
6.3. In cazul in care Imprumutatul nu achita oricare din sumele care fac obiectul prezentului Capitol 6, 
Imprumutatul mandateaza Banca sa debiteze automat oricare din conturile de disponibilitati proprii deschise 
la Banca cu sumele avansate de catre Banca in numele Imprumutatului. 

Capitol 7. PENALITATI 

7.1. Pentru comisioanele neachitate la termen, Banca va percepe penalitati calculate prin aplicarea unui procent 
de 0,05%, pe zi de intarziere, asupra sumei datorate, platibile in moneda Creditului. 

Capitol 8. RAMBURSAREA CREDITULUI SI PLATA OBLIGATIILOR AFERENTE 

8.1. Creditul va fi rambursat in RON in cuantumul, numarul de rate si la termenele prevazute, in Contract, 
potrivit graficului de rambursare (reprezentand Anexa nr. 2 a Contractului). 
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8.2.Rambursarea Creditului si plata obligatiflor aferente se vor efectua la scadenta de catre imprumutat din 
aflate in conturile Imprumutatului, deschise la Banca. 

8.3. Sumele datorate si neachitate la scadenta reprezinta restante. 

Capitol 9. GARANTII 

9.1. imprumutatul se obliga sä garanteze Creditul, dobanzile si comisioanele aferente, alte costuri, speze 
bancare, precum i toate obligatiile care deriva sau pot deriva din Contract, cu urmatoarea(ele) garantii: 

I) Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii inscrise in bugetul propriu de venituri si cheltuieli al 
Municipiului Tecuci. 

Capitol 10. ALTE OBLIGATII ALE IMPRUMUTATULUI 

10.1. imprumutatul se obliga (i) sã transmita Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 (zece) zile 
calendaristice de la intrarea in vigoare a fiecarui document care atesta contractarea (Contractul) si garantarea 
(acordul de garantare si contractul de ipoteca mobiliara asupra contului(rilor), daca este cazul), respectiv de la 
intrarea in vigoare a fiecarui act aditional la aceste documente, copii de pe documentele care atesta contractarea 
(Contractul) si garantarea (acordul de garantare Si contractul de ipoteca mobiliara asupra contului(rilor), daca 
este cazul), precum si de pe actele aditionale la acestea si (ii) sã depuna de indata la Banca dovada indeplinirii 
acestei obligatii, in caz contrar Banca isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral Contractul, aplicand prevederile 
pct. 7.2. din Anexa nr. I. 
10.2. Imprumutatul se obliga ca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile 
contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale Creditului, sã nu 
depa§easca limita de 30% din totalul veniturilor proprii, asa cum sunt definite in art. 5 alin. I din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile Si completarile ulterioare ("Legea nr. 273/2006"), 
respectiv impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit. In 
caz de nerespectare a acestei obligati, Banca Ii rezerva dreptul de a rezilia unilateral Contractul, aplicand 
prevederile pct.7.2 din Anexa nr.l. 
10.3. Imprumutatul se obliga sa inregistreze, corect si la zi, in registrul de evidenta a datoriei publice a 
Municipiului Galati, toate obligatiile de plata fata de Banca, asa cum i-au fost comunicate de catre aceasta, 
inclusiv acordul de garantare prin venituri, i sã prezinte imediat Bancii dovada indeplinirii acestei obligatii. 
In caz de nerespectare a obligatiei Banca Ii rezerva dreptul de a rezilia unilateral Contractul, aplicand 
prevederile pct.7.2 din Anexa nr. 1. 
10.4. In plus, Imprumutatul se obliga: 
a. sa notifice Banca, intr-un termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractelor, despre once alte 
imprumuturi contract ate; 
b. ca, in term en de maxim 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului contract sa prezinte o copie 
dupa Registrul datoriei pub/ice locale cu privire la inscrierea contract ului de credit. 

Capitol 11. TERMENI SI CONDITII APLICABILE CONTRACTULUI 

11.1. Graficul de rambursare (Anexa nr. 2), inclusiv variantele sale actualizate, Cererile de tragere si 
Notificarile fac parte integranta din Contract. Acestea, impreuna cu prezentele Conditii speciale de creditare 
si cu Anexa nr. 1 (Conditii generale de creditare) reprezinta Contractul. Anexa nr. 1 se aplica inclusiv in situatia 
modificarii Conditiilor speciale de creditare. 
11.2. In cazul existentei unor diferente intre Conditiile speciale de creditare Si Conditiile generale de creditare, 
Conditiile speciale de creditare vor prevala. 

Capitol 12. NOTIFICARI 
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Romanis 

12.1. (1) Once Notificare intre Parti se va face in scris si se va transmite prin posta (cu scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire), prin curier, prin fax sau direct Partii careia ii este adresatd, utilizandu-se detaliile 
de contact mentionate mai jos: 
a) pentru Bancd la adresa : la adresa Piata Siderurgistilor, BI. PS1b, Tel: +40 21 405 37 74, fax + 40 23 649 

32 83; 
b) pentni imprumutat la adresa: 	  
(2) Momentul primirii de catre Parte a unei Notificari 11 constituie data confirmarii/semndrii de primire, data 
primirii e-mailului, data inregistrarii in registratura destinatarului sau data confirmdrii scrise a primirii faxului, 
dupa caz. 
(3) Partile Ii vor comunica reciproc modificarea detaliilor de contact prin una din modalitdtile de comunicare 
mentionate mai sus. 
(4) Prin semnarea Contractului, Pdrtile accepta in mod expres faptul ca Notificarile (inclusiv documentele 
anexate acestora) transmise prin fax au aceeasi forta probanta ca si originalul. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
aceasta clauza reprezinta conventie asupra probelor, potrivit art. 256 din Codul de Procedura Civila. 
12.3. (1) Modificarea detaliilor de contact, produce efecte de la momentul primirii de catre Parte a Notificarii 
in acest sens. 
(2) Once modificare necomunicata Bancii va fi responsabilitatea exclusivd a imprumutatului. 
12.4. Toate Notificdrile si documentele anexate acestora (daca este cazul) vor fi in limba romana sau, daca vor 
fi in alta limba, vor fi insotite de o traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat, a cdrui 
semnatura va fi legalizata de Care un notar public. 

Capitol 13. INTRAREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI 

13.1. Contractul a fost incheiat/semnat in data de 00.04.2020, in Galati, intr-un numar de 3 (trei) exemplare 
originale, fiecare exemplar avand aceeasi valoare juridica, din care 1 (un) exemplar pentru imprumutat si 2 
(cloud) exemplare pentru Bancd si nu va putea fi modificat decal prin acte aditionale semnate de rani. 
13.2. Data intrarii in vigoare a Contractului este data semndrii acestuia de catre rani. 
13.3. Prin semnarea Contractului, imprumutatul declard in mod expres cd a luat la cunostinta de continutul 
prezentelor Conditii speciale de creditare, precum si at Conditiilor generale de creditare (Anexa nr. 1) pe care 
le-a inteles si acceptat si care ii sunt astfel opozabile. 
13.4. Contractul, la incheierea cdruia au fost respectate prevederile Legii nr. 273/2006, este pe deplin autorizat, 
iar obligatiile prevazute in acesta vor putea fi impuse bugetelor locale. 

Capitol 14. iNCETAREA CONTRACTULUI 

14.1. Contractul de credit inceteazd: 
a) la expirarea perioadei de creditare, cu conditia achitdrii integrale de catre imprumutat a tuturor obligatiilor 

asumate prin Contract; 
b) prin acordul Pdrtilor, cu conditia achitarii integrale de catre imprumutat a tuturor obligatiilor asumate prin 

Contract; 
c) prin rezilierea unilaterald de catre una din parti, in conditiile prevazute de Contract. Rezilierea va opera cu 

punere in intarziere, prin interventia instantei, daca va fi cazul. 

Capitol 15. DISPOZITII DIVERSE 

15.1. Prin semnarea Contractului si in sensul art. 1.203 din Codul Civil, imprumutatul declara ca este in mod 
expres de acord cu prevederile Contractului, inclusiv cu, dar Para' a selimita la, prevederile din Contract privind 
limitarea raspunderii Bäneii , suspendarea obligatiilor, decaderea din drepturi sau din beneficiul tenrienului, 
restrdngerea libertatii de a contracta, precum si la prevederile pct. 3.5., pct. 4.1.- 4.4., pct. 5.1., pct. 6.2., pct. 
7.1.-7.5., pct. 8.1., pct. 9.4., pct. 9.7. din Conditiile generate de creditare si ale pct. 10.1 — 10.4, pct. 12.1. (4), 
pct. 13.4 (1) si pct. 14.1. litera c) din Conditiile speciale de creditare. 
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Capitol 16. PRELUCRAREA DATE LOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1. (1) Avand in vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 679/2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera 
circulatie a acestor date ("GDPR"), aplicabile incepand cu data de 25.05.2018, Banca, in calitatea sa de 
operator de date cu caracter personal, informeaza persoanele vizate (ale caror date cu caracter personal le 
prelucreaza in cadrul activitatii de creditare) cu privire la prelucrarea pe care o realizeaza in cadrul activitatii 
de creditare in legatura cu datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. 
(2) Informatiile prevazute in art. 13 („Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal 
sunt colectate direct de la persoana vizata") Si in art. 14 („Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele 
CU caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata") din GDPR (e.g. identitatea Si datele de contact 
ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor -DPO-, scopurile prelucrarii Si 
temeiurile legale, categoriile de date cu caracter personal vizate, sursa din care provin datele cu caracter 
personal, drepturile persoanei vizate etc.) se regasesc in anexa atasata Contractului, intitulata „Prelucrarea 
datelor cu caracter personal" (versiunea 15.05.2018). Banca are dreptul de a modifica aceasta anexa on de cate 
on intervin modificari in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si/sau 
modificari legislative in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, persoanele vizate urmand a ft 
informate de Banca in mod corespunzator, conform prevederilor legale aplicabile. 
16.2. (1) Fiecare dintre reprezentantii legali si/sau conventionali ai Imprumutatului si/sau ai Garantului/fiecarui 
Garant si/sau Garantul persoana fizica/fiecare din Garantii persoane fizice (toti in calitate de persoane vizate 
in sensul GDPR), prin semnarea Contractului declara ca a/au primit din partea Bancii, prin anexa intitulata 
„Prelucrarea datelor cu caracter personal" (versiunea 15.05.2018), infonnatii in legatura cu modalitatea in care 
Banca, in calitatea sa de operator, le prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul raporturilor juridice 
nascute prin semnarea Contractului si a contractelor de garantie accesorii si, dupa caz, prin avalizarea biletelor 
la ordin. 
(2) Anexa „Prelucrarea datelor cu caracter personal" (in versiunea 15.05.2018, precum si in versiunile sale 
ulterioare, daca va fi cazul) se regaseste postata si pe site-ul Bancii www.eximbank.ro , in sectiunea 
„Documente utile", persoanele vizate avand posibilitatea de a o consulta on de cate on considera necesar. 

BANCA DE EXPORT-IMPORT 
A ROMA.NIEI EXIMBANK - S.A. 
prin Agentia Galati 

Director Agentie si Director Regional Zona Sud Est, 

Manager Relatii Clienti, 

iMPRUMUTAT 
MUNICIPIUL TECUCI 
Primar, 
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Anexa nr. I din data de 00.04.2020 la Contractul de credit nr.00-AGL/00.04.2020 

- CONDITII GENERALE DE CREDITARE - 

Capitol I. DEFINITII 

Termenii utilizati in Contract, precum si in anexele acestuia, vor avea urtnatorul inteles : 
An 	 Perioada de timp egald cu 360 zile calendaristice, utilizata la determinarea 

sumelor absolute datorate de Imprumutat in baza Contractului. 

Banca 	 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI - EXIMBANK S.A., 
(incluzand i succesorii sau cesionarii sai , precum si unitatile teritoriale 
implicate in derularea Contractului). 

Comision de acordare 	Suma de bani datorata Ranch de catre imprumutat, conform Capitolului 6 
(„Comisioane si tarife') din Conditii speciale de creditare, pentru analiza 
dosarului si punerea la dispozitie a Creditului. Comisionul se calculeaza la 
valoarea Creditului prevazuta la pct. 2.1. din Capitolul 2 („Obiectul 
Contractului") din Conditiile speciale de creditare si se plateste integral la data 
semnarii Contractului, in moneda Creditului. 

Comision unic de 	Suma de bani datorata Bancii de catre imprumutat, conform Capitolului 6 
administrare 	 („Comisioane si tarife') din Conditii speciale de creditare, pentru 

administrarea creditului. 
Pentru primul an se calculeaza la valoarea Creditului prevazuta la pct. 2.1. din 
Capitolul 2 („Obiectul Contractului") din Conditiile speciale de creditare si se 
pl5teste in moneda Creditului la data primei trageri. Pentru urmatorii ani, 
comisionul se calculeaza la Soldul Creditului din ultima zi a anului anterior de 
creditare si se plateste in prima zi lucratoare a anului de creditare. 

Comision de rambursare Suma de bani datorath. Ranch de care imprumutat, conform Capitolului 6 
anticipata 	 („Comisioane si tarife') din Conditii speciale de creditare, calculatd la 

valoarea Creditului rambursatä cu anticipatie, platibila in moneda Creditului 
la data efectuarii rambursarii 

Comision de analiza 	Suma de bani datorata Bancii de catre imprumutat, conform Capitolului 6 
pentru modificarea de 	(„Comisioane si tarife") din Conditiile speciale de creditare, pentru (i) 
conditii 	 operatiuni de modificare a conditiilor avute in vedere de Banca la data 
initiale/exprimare acord 	aprobarii Creditului, altele decat operatiunile de suplimentare a Creditului, 

precum si pentru (ii) once acorduri emise de Banca la solicitarea 
Imprumutatului (incluzdnd, dar fara a se limita la, acord de contractare 
imprumuturi, acord distribuire dividende, acord 
inchiriere/alipire/dezmembrare etc. imobil(e) adus(e) in garantie in favoarea 
Bancii etc.). Comisionul se calculeaza la Soldul Creditului de la data depunerii 
la Banca a cererii de modificare de conditii initiale/solicitarii acordului Si se 
plateste integral in moneda Creditului la data semnarii actului aditional de 
modificare a Contractului/emiterii acordului. 

Contract 	 Contractul de Credit (compus din Conditiile speciale de creditare, Conditiile 
generale de creditare, precum si din once alt document indicat ca ra'cand parte 
din Contract), inclusiv toate modificarile, prezente si viitoare, aduse acestuia 
prin act aditional. 
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Data ramburs5rfl 	Data prevazuta pentru rambursarea ultimei rate conform pct. 2.3. (2) din 
integrale a Creditului 	Conditiile speciale de creditare. 

Dobanda / Rata de 	Rata de dobanda aplicabila Creditului este o rata exprimatà in procent pe an 
doband5 	 (p.a.), mentionata in Contract. 

Calculul Dobanzii se va efectua zilnic, raportat la un an de 360 de zile, 
conform formulei D = S x rd / 360, 
unde: 
D — Dobanda datorata de imprumutat 
S — So!dui zilnic al Creditului 
rd — Rata de dobanda (p.a.) 

Revizuirea periodica se efectueaza in functie de perioada corespunzatoare 
ratei de referinta (ex: ROBOR 3 luni se va revizui la intervale de 3 luni, 
incepand de la data semnarii Contractului), aplicandu-se pentru urmatoarea 
perioada de dobanda rata de referinta valabila la data revizuirii. In cazul in 
care data revizuirii Dobanzii este o zi nelucratoare, atunci revizuirea se va 
efectua in Ziva Lucratoare Anterioard Si la rata de referinta valabila in Ziva 
Lucratoare Anterioara, 
In formula de calcul a Dobanzii, Banca va lua in calcul rata de dobanda prin 
rotunj ire la doua zecimale. 

EURIBOR 	 Indice de referinta independent recunoscut international, cc reprezinta ratele 
de dobanzi pentru imprumuturile in EUR la care bancile participante in zona 
monetara euro îi acorda imprumuturi. 

Garantie 	 Once ipoteca (mobiliara sau imobiliara), gaj, garantie mobiliard, fideiusiune, 
bilet la ordin, aval, cesiune in scop de garantie, privilegiu sau alta garantie, 
drept sau sarcina constituita de catre Imprumutat sau o terta parte, sau existand 
temporar asupra oricaror entitati, proprietati, bunuri, venituri sau drepturi fie 
ele prezente sau viitoare. 

Grup de ellienti aflati in 	a) cloud sau mai multe persoane fizice sau juridice care, pana la proba contrarie, 
legatura (Grup) 	constituie un singur risc, pentru cä una din ele detine, direct sau indirect, 

controlul asupra celeilalte on celorlalte; sau 
b) cloud sau mai multe persoane fizice sau juridice intre care nu exista o relatie 
de control, asa cum este descrisa la lit, a) de mai sus, dar care trebuie sa fie 
considerate ca reprezentand un singur rise deoarece legatura dintre ele este atat 
de stransa incat, in cazul in care una dintre aceste persoane s-ar confrunta cu 
probleme financiare, in special dificultati de finantare sau de rambursare, si 
cealalta sau toate celelalte persoane ar intampina probabil dificulfati de 
finantare sau de rambursare. 

LIBOR 	 Indice de referinta recunoscut international, ce reprezinta rata dobanzii 
practicata pe plata interbancarä londoneza de catre bancile de prim rang, care 
ofera fonduri. 

Notificari 	 Once comunicari, cereri sau corespondenta in baza sau in legatura cu 
Contractul si/sau Cu oricare din contractele de garantie aferente acestuia. Once 
Notificare primita de Banca intr-o zi care nu este Zi Lucratoare sau dupd ora 
16:00 intr -o Zi Lucratoare va fi considerata primita in Ziva Lucratoare imediat 
urmatoare. 
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Perioada de gratie 	Intervalul de timp care curge de la data semndrii de catre toate Partile a 
Contractului si pana la data prevazuta pentru rambursarea primei rate de credit. 

Perioada de 	 Intervalul de timp care curge de la data semnarii de catre toate Partite a 
utilizare/tragere 	Contractului i pana la data la care inceteaza dreptul Imprumutatului de a mai 

efectua trageri/utilizari din Credit. 

ROBOR 	 Nivel de referinta al ratei dobanzii in RON pentru depozitele plasate pe piata 
interbancard. 

Soldul Creditului 	Suma cumulata a Tragerilor/Utilizarilor efectuate din Credit si nerambursate. 

Tragere/Utilizare 	Suma de bani pusa la dispozitie imprumutatului de catre Banca din Creditul 
acordat in baza Contractului. 

Zi Lucratoare 	 0 zi (alta decat sambata sau duminica si sarbatorile legale) in care bancile sunt 
deschise in vederea derularii de operatiuni. 

Capitol 2. UTILIZAREA CREDITULUI 

2.1. Banca va pune la dispozitia imprumutatului sumele aferente Tragerilor din Credit daca sunt indeplinite 
urmatoarele conditii cumulative: 
a) suma tragerii sã fie eel mult egala cu valoarea Creditului diminuata cu Soldul Creditului la momentul 

depunerii Cererii de tragere i sa respecte graficul de utilizare, daca s-a stabilit un asemenea grafic, 
conform Contractului, 

b) constituirea tuturor garantiilor mentionate in Capitolul 9 („Garantii") din Conditiile speciale de creditare 
si inscrierea lor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, 

c) prezentarea altor documente specifice, dupa caz, conform solicitarii Bancii, 
d) nu exista niciun Caz de culpa (astfel cum este acesta mentionat in Capitolul 7 („Cazuri de cu/pa") din 

prezentele Conditii generale de creditare) sau alt eveniment sau circumstanta care ar putea sa conduca la 
aparitia unui Caz de culpa. 

2.2. Imprumutatul va prezenta once document care, in opinia Bancii, reprezinta o justificare a platilor ce vor 
fi efectuate din Credit, in functie de destinatia acestuia. 

Capitol 3. RAMBURSAREA ANTICIPATA SI RENUNTAREA LA CREDIT 

Rambursarea anticipata 
3.1. Creditul va putea fi rambursat anticipat, total sau partial, la solicitarea imprumutatului, in urmatoarele 
conditii: 
a) cu notificarea Bancii in scris, cu eel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de efectuarea platii. in 
Notificare se vor preciza suma care se ramburseazd anticipat si data rambursdrii anticipate si 
b) cu achitarea de catre Imprumutat a Comisionului de rambursare anticipata, daca un astfel de comision este 
datorat conform Capitolului 6 („Comisioane si tarife") din Conditiile speciale de creditare. 
3.2. In cazul rambursarii anticipate totale se va rambursa si Dobanda calculata pana la data rambursdrii efective, 
conform Contractului. 
3.3. Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de catre Banca numai dupa plata integrala a 
datoriilor restante, calculate conform Contractului. 
3.4. In cazul rambursarii anticipate partiale a Creditului, Banca va genera un nou grafic de rambursare, care va 
fi comunicat Imprumutatului printr-o Notificare transmisa prin posta (prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire). Noul grafic de rambursare se va considera pe deplin acceptat de catre Imprumutat la 
momentul primirii 

Renuntarea la Credit 
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3.5. Neutilizarea, totala sau partiala a Creditului, conform conditiilor mentionate la Capitolul 3 („ Utilizarea 
Creditului") din Conditiile speciale de creditare, reprezinta o renuntare a Imprumutatului la Credit, Banca 
avand dreptul ca, la expirarea perioadei de utilizare/tragere, sa diminueze valoarea Creditului cu suma 
neutilizata de Cate Imprumutat in cadrul Perioadei de utilizare/tragere, Banca generand un nou grafic de 
rambursare, care va fi comunicat Imprumutatului printr-o Notificare transmisa prin posta (prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire). Noul grafic de rambursare se va considera pe deplin acceptat de catre 
Imprumutat la momentul primirii Notificarii. 

Capitolul 4. AUTORIZARI PRIVIND PLATILE 

4.1. imprumutatul mandateaza Banca sa debiteze automat conturile sale de disponibilitati inclusiv once cont 
de depozit, indiferent de moneda si/sau de scadenta, cu once suma datorata de Imprumutat in baza Contractului 
(rate de credit, dobanzi, comisioane, alte costuri care deriva sau pot deriva din Contract). 
4.2. Imprumutatul mandateaza Banca (i) sa blocheze once suma disponibila (in limita sumelor scadente, 
datorate Bancii in baza Contractului) aflata in once cont deschis pe numele sail in evidentele Bancii si/sau (ii) 
sã incaseze de indata i lard o notificare prealabila once suma scadenta i neachitata conform Contractului prin 
debitarea automata a oricarui astfel de cont si/sau (iii) sa efectueze once virament, transfer sau operatiune de 
schimb valutar necesara pentru conversia acestor sume, cand sunt detinute de Imprumutat in once moneda, la 
cursul de schimb utilizat de catre Banca. Pentru evitarea oricarui dubiu, efectuarea operatiunilor mentionate 
anterior la punctul (iii) este un drept al Bancii si nu o obligatie. In cazul in care Banca opteaza pentru 
exercitarea acestui drept, schimbul valutar se va efectua fara a mai fi necesara completarea de catre Imprumutat 
a vreunui formular sau indeplinirea vreunei formalitati/proceduri suplimentare. 
4.3. Banca are dreptul sa compenseze once suma datorata de Banca Imprumutatului, scadenta sau nu, cu once 
suma scadenta i datorata de Imprumutat Bancii conform Contractului, indiferent de valuta si de locul platii 
unei astfel de sume. 
4.4. Banca nu raspunde pentru eventualele consecinte suportate de imprumutat ca urmare a lipsei disponibilului 
In contul curent, Imprumutatul fiind singurul raspunzator pentru asigurarea in contul curent a sumelor necesare 
acoperirii datoriilor fata de Banca i fata de terti. 

Capitol 5. ALTE DREPTURI SI OBLIGATII ALE 'RANCH 

5.1. Banca are dreptul sä verifice oricand in perioada de creditare respectarea destinatiei Creditului. 
5.2. La solicitarea Imprumutatului, Banca va remite acestuia extrase de cont privind operatiunile realizate in 
derularea Contractului. 

Capitol 6. DECLARATII 51 OBLIGATII ALE iMPRUMUTATULUI 

6.1. Prin semnarea Contractului, imprumutatul declard ca: 
a) cunoate, se supune si respecta intocmai toate legile si reglementdrile in vigoare (sau cele care vor intra 

In vigoare in cursul deruldrii Contractului), a cdror nerespectare poate afecta, in mod direct sau indirect, 
buna executare a Contractului; 

b) respecta toate angajamentele subscrise de el prin Contract/obligatiile asumate prin Contract, care sunt 
conforme ordinii de drept i legislatiei in vigoare; 

c) garantiile, Creditul si destinatia Creditului indicata in Capitolul 2 („Obiectul Contractulun din Conditii le 
speciale de creditare au fost aprobate conform prevederilor legale in vigoare, iar Creditul va fi derulat 
conform prevederilor Contractului si a reglementarilor in vigoare; 

d) respecta prevederile si reglementarile legate in vigoare, inclusiv cele privind protectia mediului; 
e) isi asuma toate riscurile datorate schimbarii imprejurarilor intervenite dupa incheierea Contractului. 
f) in scopul art. 1.221 din Codul Civil, are experienta si cunostintele necesare pentru a incheia si evalua 

Contractul si contractele de garantie accesorii/acordul de garantare la care este parte Si nu este in stare de 
nevoie. 

6.2. Pe langa obligatiile ce-i revin potrivit celorlalte prevederi din Contract, imprumutatul se obliga ca, pe 
intreaga perioada de creditare: 
a) sa utilizeze Creditul conform destinatiei prevazute in Contract, in concordanta cu standardele i practicile 

bancare, financiare, administrative, ecologice si de mediu acceptate, 
9/24 



s(), EximBank 
Remaniz 	

F07/X111-FIN-CP 

b) sä îi execute obligatiile asumate si/sau care ii incumba conform legislatiei in vigoare si care au/pot avea 
legaturd cu acest Contract, 

c) sa ramburseze Creditul si sä plateascd dobanzile, comisioanele si once alte sume datorate la temienele 
In sumele stabilite in Contract, inclusiv prin vanzarea cdtre Bancd a sumelor in alte monede existente in 
conturile imprumutatului deschise la Bancd, la cursul de schimb utilizat de Bancd in cursul obisnuit al 
activitatii sale, fard a fi necesara parcurgerea vreunei proceduri suplimentare, 

d) sã inregistreze corect i la zi, in evidentele contabile, toate operatiunile economice privind activitatea 
desfasurata, inclusiv a obligatiilor de platd fata de Bancd, asa cum i-au fost comunicate de cane aceasta; 

e) sa suporte dobanda si dobanda penalizatoare prevazute in Capitolul 4 („Dobanda") i in Capitolul 5 
(„Dobanda penalizatoare") din Conditiile speciale de creditare, aplicate asupra soldului creditului 
declarat exigibil, de la data declardrii exigibilitaii si pand la momentul rambursdrii tuturor sumelor 
datorate, respectiv a recuperdrii acestora prin executare silitd, in cazul in care Banca dispune rambursarea 
Creditului inainte de scadentd, ca urmare a lipsei/insuficientei garantiilor sau a nerespectdrii unor 
prevederi din Contract, Si soldul creditului este declarat scadent, 

f) sa comunice Bancii, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la modificare, toate modificarile, directe 
sau indirecte, ale statutului si/sau ale actului sau constitutiv, ale formei de organizare si functionare, ale 
obiectului sau principal de activitate, ale sediului social, ale consiliului de administratie si/sau ale 
conducerii, asociatilor si/sau ale partilor sociale, 

g) sã comunice Bancii in scris, in temien de 5 (cinci) zile calendaristice de la momentul modificãrii, cotele 
de participare, in marime relativd si absoluta, la capitalul social al altor societati, 

h) Notificdrile transmise Bancii (inclusiv documentele anexate acestora, daca este cazul) sã fie semnate de 
persoanele autorizate si sã fie prevazute cu stampila imprumutatului Si in cazul in care, conform 
Contractului, s-a prevazut modalitatea de transmitere a Notificarilor prin e-mail sa respecte prevederile 
pct. 12.2. din cadrul Capitolului 12 („Notificcirn din Conditiile speciale de creditare, 

i) sä comunice Bancii, in scris, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea citatiei emise de 
instanta judecatoreascd/notificarii on somatiei emise de once creditor sau organ de executare, informatiile 
cu privire la declansarea de catre un creditor al sdu a unei proceduri judiciare sau extrajudiciare pentru 
recuperarea creantelor acestuia, 

j) sa notifice Banca, cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte, despre intentia sa de depunere a unei 
cereri de deschidere a procedurii de insolventa sau a unei proceduri similare sau despre intentia de 
depunere a unei sesizari avand ca obiect situatia de criza financiara a imprumutatului; 

k) sa notifice Banca, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care a luat cunostinta despre 
depunerea impotriva sa a unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa sau a unei proceduri 
similare, despre depunerea unei sesizari avand ca obiect situatia de criza financiara a imprumutatului sau 
despre declansarea oricarei proceduri de executare silita (sau once alta procedura asemandtoare) cu privire 
la bunurile reprezentand obiect al garantiilor constituite in favoarea Bancii in vederea garantarii 
obligatiilor decurgand din Contract, 

1) 	sä achite Bancii, in maniera si la termenele indicate in Notificarea primita din partea Bäncii, once sume 
avansate de aceasta in numele sau, pentru efectuarea unor cheltuieli aferente Creditului 

m) sà prezinte 
- situatiile financiare anuale si trimestriale asa cum au lost inregistrate la autoritatile fiscale, in maxim 

30 zile calendaristice de la depunerea acestora la organul fiscal competent, 
- rapoarte financiare trimestriale (balance de verificare) semnate de persoanele autorizate, incheiate 

pentru 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie, on de cate on Banca le va solicita, 
- once alt document solicitat de Bancd referitor la activitatea Si situatia economico-financiard a 

Imprumutatului, on de cate on Banca le va solicita, 
n) sa se asigure ca obligatiile de plata nascute din Contract au rang de preferinta cel putin egal cu pretentiile 

tuturor celorlalti creditori negarantati si nesubordonati, cu exceptia obligatiilor de rang preferential 
conform legii, 

o) sa nu contracteze credite sau once alte angajamente avand efecte juridice similare (incluzdnd, dar fard a 
se limita la leasing etc.), fard notificarea prealabila a Bancii. 

6.3. Obligatiile prevazute in Contract constituie obligatii directe i neconditionate ale Imprumutatului i vor fi 
considerate cel putin de rang egal cu angajamentele luate pand in prezent i cu rang preferential fata de 
cele viitoare contractate de catre imprumutat. 
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Capitol 7. CAZURI DE CULPA 

7.1. Constituie Caz de culpa aparitia oricareia din urmatoarele situatii: 
a) Imprumutatul nu plate§te la scadenta once suma datorata in baza Contractului si/sau a oricarui 

contract/acord incheiat cu Banca, conform prevederilor Contractului si/sau ale oricarui alt contract/acord 
incheiat cu Banca, 

b) Imprumutatul nu 	indeplinit on a incalcat once obligatie (alta decat cea de la litera a) de mai sus) 
prevazuta in sarcina sa in Contract si/sau in once alt contract/acord incheiat cu Banca, 

c) inexactitatea/neadevarul cu privire la once declaratie si/sau garantie prevazuta(e) in Contract, 
d) Imprumutatul, fara acordul prealabil al Bancii, a intrerupt activitatea(tile) pentru care a solicitat si obtinut 

Creditul si/sau efectueaza alta(e) activitate(i) decat cea/cele care a/au stat la baza acordarii Creditului, 
nerespectand conditiile de utilizare mentionate in Contract, 

e) once prezentare a unei situatii, confirmate sau intocmite de catre imprumutat sau once document furnizat 
de catre Imprumutat in derularea sau legat de Contract se dovedeste ca find incomplet(a), incorect(A) sau 
neadevarat(a), 

0 Imprumutatul impiedica prin once act, decizie cu caracter specific sau general, sau once alt document al 
organelor deliberative prevazute de lege, executarea in totalitate sau in parte a Contractului, 

g) Imprumutatul nu comunicA Bancii, in tennen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la aparitie, once 
situatie care ar putea determina modificarea conditiilor de acordare a Creditului, 

h) Imprumutatul a contractat Creditul de la Banca in conditiile in care pentru acelea§i contracte a mai 
beneficiat de credite, in lei sau valuta, de la alte banci; 

i) once obligatie (inclusiv obligatie de plata) a Imprumutatului decurgand din once act juridic (altul decat 
prezentul Contract si/au once alte contracte incheiate cu Banca), incluzand, dar fara a se limita la, contracte 
de imprumut si/sau de credit, contracte de servicii financiare, contracte de leasing, sau emiterea de scrisori 
de garantie sau acreditive si/sau alte instrumente de garantare similare etc., este declarata sau devine in 
once mod scadenta si exigibila; 

j) este initiat(a) sau este iminent(a) once litigiu, procedura, investigatie sau disputa in legatura cu Contractul, 
once alt contract incheiat de Imprumutat cu Banca, inclusiv once contract de garantie accesoriu/acord de 
garantare sau in legatura cu once tranzactie prevazuta de acestea sau impotriva lmprumutatului, care ar 
putea avea un efect negativ semnificativ, astfel cum este precizat la litera 1) de mai jos, 

k) intervine once imprejurare, eveniment sau situatie (incluzand, dar carA a se limita la, schimbari negative 
substantiale in situatia activelor, si/sau in situatia economico-financiara sau juridica, inregistrarea de 
restante la Centrala Riscului de Credit, etc.) care, in opinia rezonabila a Bancii, ar putea avea un efect 
negativ semnificativ asupra: (i) capacitatii Imprumutatului de a-si respecta obligatiile decurgand din 
Contract si/sau din once contract/acord incheiat cu Banca, (ii) legaLitaii sau validitatii Contractului si/sau 
a oricarui contract/acord incheiat cu Banca, (iii) posibilitatii Bancii de a-si exercita drepturile decurgand 
din Contract si/sau din once contract incheiat cu Banca. 

7.2. (1) In oricare din cazurile prevAzute la pct. 7.1. de mai sus, Banca are dreptul, la alegerea sa: 
a) sa refuze, total sau partial, pe o perioada limitata sau nelimitata, Trageri si/sau Utilizari din Credit si/sau sA 

diminueze valoarea Creditului cu sumele neutilizate de Imprumutat, 
b) sa rezilieze unilateral Contractul, sa declare scadente anticipat toate sumele datorate Bancii in cadrul 

Contractului si sa initieze procedurile judiciare prevazute de lege in vederea recuperarii tuturor creantelor 
sale nascute din Contract, inclusiv executarea silita a oricarei garantii constituite in favoarea sa. 

(2) Banca va notifica in scris Imprumutatul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire asupra oricarui 
drept exercitat in conformitate cu lit, a) si/sau b) de la punctul. 7.2. (1) de mai sus. In cazul diminuarii valorii 
Creditului, Notificarea va include si noul grafic de rambursare, care se va considera pe deplin acceptat de catre 
Imprumutat la momentul primirii Notificarii. 
7.3. In cazurile prevazute la pct. 7.1. de mai sus, imprumutatul este direct raspunzator pentru toate daunele, 
inclusiv pentru once consecinte financiare, directe sau indirecte, antrenate de exercitarea de catre Banca a 
drepturilor prevazute la pct. 7.2. (1 ) litera a) si/sau de exigibilitatea anticipata prin rezilierea unilaterala a 
Contractului, datorand Bancii toate costurile i cheltuielile generate de executarea silitã. Banca nu va avea 
dreptul la despagubiri pentru nicio dauna sau consecinta financiara generata de Banca prin propria sa culpa 
sau cu intentie. 
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7.4. imprumutatul se afla de drept in intarziere atunci cand nu plateste la scadenta once suma pe care o 
datoreaza Bancii in baza Contractului. Imprumutatul se afla de drept in intarziere la momentul implinirii 
termenului stabilit in sarcina sa pentru executarea obligatiilor asumate in baza Contractului. 
7.5. Imprumutatul intelege si este de acord cu faptul ca, la aprobarea si acordarea Creditului, Banca a luat in 
considerare anumite conditii (considerate esentiale de catre Banca), precum situatia financiara a 
lmprumutatului si respectarea de catre Imprumutat a obligatiilor contractuale asumate fata de Banca. Astfel, 
Banca aproba si acorda Creditul cu conditia ca Imprumutatul sa nu determine, sa nu faciliteze si sa nu permita 
aparitia vreunui Caz de culpa. Imprumutatul declara ca a inteles si accepta faptul ca aparitia unui Caz de culpa 
va atrage decaderea Imprumutatului din beneficiul termenului in conformitate cu prevederile art. 1.417 din 
Codul Civil si Banca va putea sa declare scadenta anticipata, conform pct. 7.2. (1) litera b) de mai sus. 

Capitol 8. DREPTUL APLICABIL I SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

8.1. Contractul se executa si se interpreteaza, in conformitate cu legea romana. 
8.2. (1) Partite vor depune toate eforturile pentru solutionarea pe cale amiabila a oricaror neintelegeri, dispute, 
litigii etc. decurgand din sau in legatura cu Contractul. 
(2) In situatia in care Partile nu vor putea solutiona pe cale amiabila disputele, neintelegerile, litigiile etc. 
mentionate mai sus, acestea vor fi judecate de instantele judecatoresti romane competente. 

Capitol 9. DISPOZITII DIVERSE 

9.1. Contractul constituie titlu executoriu in temeiul art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de 
credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea or. 227/2007, cu modificarile 

completarile ulterioare. 
9.2. In cazul cand o prevedere a Contractului si/sau a unuia din contractele de garantie si/sau a acordului de 
garantare va/vor fi considerata(e) nevalabila(e), nelegala(e) sau imposibil de executat, aceasta nu va afecta 
valabilitatea Contractului. 
9.3. Once modificare a Contractului se va efectua numai prin semnarea de catre Parti a unui act aditional care 
va face parte integranta din Contract. 
9.4. (1) Once suma incasata de Banca va stinge datoriile scadente ale imprumutatului in urmatoarea ordine: 
a) taxe, comisioane si alte costuri aferente operatiunilor de cont curent; 
b) cheltuieli de urmarire pentru recuperarea sumelor reprezentand credite/imprumuturi acordate de Banca 

Imprumutatului; 
c) sume platite de Banca in numele si pe cheltuiala Imprumutatului, daca este cazul, in legatura cu publicitatea 

garantiilor constituite in favoarea Bartell; 
d) penalitati pentru neplata comisioanelor aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca 

Imprumutatului; 
e) comisioane restante aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca imprumutatului; 
f) dobanzi penalizatoare aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca Imprumutatului; 
g) dobanzi restante aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca linprumutatului; 
h) rate de credit restante aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca Imprumutatului; 
i) comisioane curente aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca Imprumutatului; 
j) dobanzi curente aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca Imprumutatului; 
k) rate de credit curente aferente creditelor/imprumuturilor acordate de Banca Imprumutatului; 
1) 	alte cheltuieli. 
(2) Once suma incasata de Banca va stinge datoriile imprumutatului, in ordinea mentionata mai sus, in functie 
de moneda datoriei Imprumutatului fata de Banca si a disponibilului din contul Imprumutatului, aplicandu-se 
initial regula aceleiasi monede pentru datorie si disponibil, urmand ca ulterior Banca sa procedeze la efectuarea 
schimbului valutar, conform prevederilor Contractului, transformand moneda disponibilului din contul 
Irnprumutatului in moneda in care este exprimata datoria acestuia fata de Banca. 
(3) Datoriile din cadrul aceleiasi categorii (din cele enumerate la pct. 9.4. (1) de mai sus), se recupereaza in 
ordinea vechimii lor, incepand cu cea mai veche. Daca datoriile au aceeasi vechime, recuperarea se va face in 
functie de data de intrare in vigoare a contractului din care rezulta datoriile, incepand cu data de intrare in 
vigoare cea mai veche. 
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9.5. in cazul in care data de plata a oricarei sume datorate in baza Contractului este o zi nelucratoare, scadenta 
se stabileste pentru Ziva Lucratoare unnatoare. 
9.6. Nicio neexercitare si nicio intarziere in exercitarea de catre Banca a oricarui drept sau remediu in temeiul 
Contractului nu vor putea fi considerate ca o renuntare. De asemenea, nicio exercitare partiala a oricarui drept 
sau remediu nu va impiedica once alta exercitare sau exercitare ulterioara a respectivului drept sau remediu 
nici exercitarea oricarui alt drept sau remediu. Drepturile i remediile prevazute in Contract se cumuleaza cu 
si nu exclud niciunul dintre drepturile sau remediile prevazute de lege. 
9.7. Contractul se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri EximBank in vigoare la data 
semnarii Contractului de catre Parti, astfel cum se vor modifica de catre Banca. In masura in care exista 
discrepante intre Contract si Conditiile Generale de Afaceri EximBank, prevederile Contractului prevaleaza. 
9.8. Imprumutatul declara ca a luat in mod independent decizia de a incheia Contractul, pe baza, daca este 
cazul, a avizului consultantilor juridici si/sau financiari selectati de ei. 
9.9. Contractul este rezultatul negocierii cu buna credinta dintre Parti i reprezinta acordul Partilor cu privire 
la fiecare si toate prevederile sale, jar Partile si-au exprimat consimtamantul in mod liber si neviciat si in 
deplina cunostinta de cauza. 
9.10. Mandatul acordat Bancii conform Contractului, prin care Banca este autorizata sa indeplineasca once 
operatiuni sau sa efectueze once formalitati in numele, pe seama si/sau in contul Imprumutatului este valabil 
pana la achitarea integrala a oricarei sume datorate in baza Contractului, nefiind aplicabile dispozitiile art. 
2.015 din Codul Civil. 
9.11. imprumutatul si Garantul(tii) nu pot cesiona, nova sau transfera in niciun mod Contractul, drepturile sau 
obligatiile din Contract, Para acordul prealabil scris at Bancii. Banca va putea cesiona, nova, transfera sau 
dispune in once alt mod (de) Contract, drepturile sau (de) obligatiile nascute in favoarea, respectiv in sarcina 
sa prin semnarea Contractului. 
9.12. Prin semnarea Contractului, Imprumutatul i Garantul(tii) declara in mod expres cä au luat la cunostinta 
de continutul prezentelor Conditii generale de creditare, precum si ale Conditiilor speciale de creditare, pe care 
le-au inteles si acceptat si care le sunt astfel opozabile. 

BANCA DE EXPORT-IMPORT 	 1MPRUMUTAT 
A ROMANIEI EXIMBANK - S.A. 	 MUNICIPIUL TECUCI 
prin Agentia Galati 	 Primar, 

Director Agentie si Director Regional Zona Sud Est, 

Manager Relatii Clienti, 
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Anexa nr. 2 

Contractul de Credit nr. 00-AGL din data de 00.04.2020 

Grafic de rambursare 

Nr. 

Crt. 

Suma (RON) Data 

1 138,888.00 15 iunie 2022 
2 138,888.00 15 iulie 2022 
3 138,888.00 15 august 2022 
4 138,888.00 15 septembrie 2022 

5 138,888.00 15 octombrie 2022 
6 138,888.00 15 noiembrie 2022 
7 138,888.00 15 decembrie 2022 
8 138,888.00 15 ianuarie 2023 
9 138,888.00 15 februarie 2023 
10 138,888.00 15 martie 2023 
11 138,888.00 15 aprilie 2023 
12 138,888.00 15 mai 2023 
13 138,888.00 15 iunie 2023 
14 138,888.00 15 iulie 2023 
15 138,888.00 15 august 2023 
16 138,888.00 15 septembrie 2023 
17 138,888.00 15 octombrie 2023 
18 138,888.00 15 noiembrie 2023 
19 138,888.00 15 decembrie 2023 
20 138,888.00 15 ianuarie 2024 
21 138,888.00 15 februarie 2024 
22 138,888.00 15 martie 2024 
23 138,888.00 15 aprilie 2024 
24 138,888.00 15 mai 2024 
25 138,888.00 15 iunie 2024 
26 138,888.00 15 iulie 2024 
27 138,888.00 15 august 2024 
28 138,888.00 15 septembrie 2024 
29 138,888.00 15 octombrie 2024 
30 138,888.00 15 noiembrie 2024 
31 138,888.00 15 decembrie 2024 
32 138,888.00 15 ianuarie 2025 
33 138,888.00 15 februarie 2025 
34 138,888.00 15 martie 2025 
35 138,888.00 15 aprilie 2025 
36 138,888.00 15 mai 2025 
37 138,888.00 15 iunie 2025 
38 138,888.00 15 iulie 2025 
39 138,888.00 15 august 2025 
40 138,888.00 15 septembrie 2025 
41 138,888.00 15 octombrie 2025 
42 138,888.00 15 noiembrie 2025 
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43 138,888.00 15 decembrie 2025 
44 138,888.00 15 ianuarie 2026 

_45 138,888.00 15 februarie 2026 
46 138,888.00 15 martie 2026 
47 138,888.00 15 aprilie 2026 
48 138,888.00 15 mai 2026 
49 138,888.00 15 iunie 2026 
50 138,888.00 15 iulie 2026 
51 138,888.00 15 august 2026 
52 138,888.00 15 septembrie 2026 
53 138,888.00 15 octombrie 2026 
54 138,888.00 15 noiembrie 2026 
55 138,888.00 15 decembrie 2026 
56 138,888.00 15 ianuarie 2027 
57 138,888.00 15 februarie 2027 
58 138,888.00 15 martie 2027 
59 138,888.00 15 aprilie 2027 
60 138,888.00 15 mai 2027 
61 138,888.00 15 iunie 2027 
62 138,888.00 15 iulie 2027 
63 138,888.00 15 august 2027 
64 138,888.00 15 septembrie 2027 
65 138,888.00 15 octombrie 2027 
66 138,888.00 15 noiembrie 2027 
67 138,888.00 15 decembrie 2027 
68 138,888.00 15 ianuarie 2028 
69 138,888.00 15 februarie 2028 
70 138,888.00 15 martie 2028 
71 138,888.00 15 aprilie 2028 
72 138,888.00 15 mai 2028 
73 138,888.00 15 iunie 2028 
74 138,888.00 15 iulie 2028 
75 138,888.00 15 august 2028 
76 138,888.00 15 septembrie 2028 
77 138,888.00 15 octombrie 2028 
78 138,888.00 15 noiembrie 2028 
79 . 138,888.00 15 decembrie 2028 
80 138,888.00 15 ianuarie 2029 
81 138,888.00 15 februarie 2029 
82 138,888.00 15 martie 2029 
83 138,888.00 15 aprilie 2029 
84 138,888.00 15 mai 2029 
85 138,888.00 15 iunie 2029 
86 138,888.00 15 iulie 2029 
87 138,888.00 15 august 2029 
88 138,888.00 15 septembrie 2029 
89 138,888.00 15 octombrie 2029 
90 138,888.00 15 noiembrie 2029 
91 138,888.00 15 decembrie 2029 
92 138,888.00 15 ianuarie 2030 
93 138,888.00 15 februaric 2030 
94 138,888.00 15 martie 2030 
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95 138,888.00 15 aprilie 2030 
96 138,888.00 15 mai 2030 
97 138,888.00 15 iunie 2030 
98 138,888.00 15 iulie 2030 
99 138,888.00 15 august 2030 
100 138,888.00 15 septembrie 2030 
101 138,888.00 15 octombrie 2030 
102 138,888.00 15 noiembrie 2030 
103 138,888.00 15 decembrie 2030 
104 138,888.00 15 ianuarie 2031 
105 138,888.00 15 februarie 2031 
106 138,888.00 15 martie 2031 
107 138,888.00 15 aprilie 2031 
108 138,888.00 15 mai 2031 
109 138,888.00 15 iunie 2031 
110 138,888.00 15 iulie 2031 
111 138,888.00 15 august 2031 
112 138,888.00 15 septembrie 2031 
113 138,888.00 15 octombrie 2031 
114 138,888.00 15 noiembrie 2031 
115 138,888.00 15 decembrie 2031 
116 138,888.00 15 ianuarie 2032 
117 138,888.00 15 februarie 2032 
118 138,888.00 15 martie 2032 
119 138,888.00 15 aprilie 2032 
120 138,888.00 15 mai 2032 
121 138,888.00 15 iunie 2032 
122 138,888.00 15 iulie 2032 
123 138,888.00 15 august 2032 
124 138,888.00 15 septembrie 2032 
125 138,888.00 15 octombrie 2032 
126 138,888.00 15 noiembrie 2032 
127 138,888.00 15 decembrie 2032 
128 138,888.00 15 ianuarie 2033 
129 138,888.00 15 februarie 2033 
130 138,888.00 15 martie 2033 
131 138,888.00 15 aprilie 2033 
132 138,888.00 15 mai 2033 
133 138,888.00 15 iunie 2033 
134 138,888.00 15 iulie 2033 
135 138,888.00 15 august 2033 
136 138,888.00 15 septembrie 2033 
137 138,888.00 15 octombrie 2033 
138 138,888.00 15 noiembrie 2033 
139 138,888.00 15 decembrie 2033 
140 138,888.00 15 ianuarie 2034 
141 138,888.00 15 februarie 2034 
142 138,888.00 15 martie 2034 
143 138,888.00 15 aprilie 2034 
144 138,888.00 15 mai 2034 
145 138,888.00 15 iunie 2034 
146 138,888.00 15 iulie 2034 
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147 138,888.00 15 august 2034 
148 138,888.00 15 septembrie 2034 
149 138,888.00 15 octombrie 2034 
150 138,888.00 15 noiembrie 2034 
151 138,888.00 15 decembrie 2034 
152 138,888.00 15 ianuarie 2035 
153 138,888.00 15 februarie 2035 
154 138,888.00 15 martie 2035 
155 138,888.00 15 aprilie 2035 
156 138,888.00 15 mai 2035 
157 138,888.00 15 iunie 2035 
158 138,888.00 15 iulie 2035 
159 138,888.00 15 august 2035 
160 138,888.00 15 septembrie 2035 
161 138,888.00 15 octombrie 2035 
162 138,888.00 15 noiembrie 2035 
163 138,888.00 15 decembrie 2035 
164 138,888.00 15 ianuarie 2036 
165 138,888.00 15 februarie 2036 
166 138,888.00 15 martie 2036 
167 138,888.00 15 aprilie 2036 
168 138,888.00 15 mai 2036 
169 138,888.00 15 iunie 2036 
170 138,888.00 15 iulie 2036 
171 138,888.00 15 august 2036 
172 138,888.00 15 septembrie 2036 
173 138,888.00 15 octombrie 2036 
174 138,888.00 15 noiembrie 2036 
175 138,888.00 15 decembrie 2036 
176 138,888.00 15 ianuarie 2037 
177 138,888.00 15 februarie 2037 
178 138,888.00 15 martie 2037 
179 138,888.00 15 aprilie 2037 
180 138,888.00 15 mai 2037 
181 138,888.00 15 iunie 2037 
182 138,888.00 15 iulie 2037 
183 138,888.00 15 august 2037 
184 138,888.00 15 septembrie 2037 
185 138,888.00 15 octombrie 2037 
186 138,888.00 15 noiembrie 2037 
187 138,888.00 15 decembrie 2037 
188 138,888.00 15 ianuarie 2038 
189 138,888.00 15 februarie 2038 
190 138,888.00 15 martie 2038 
191 138,888.00 15 aprilie 2038 
192 138,888.00 15 mai 2038 
193 138,888.00 15 iunie 2038 
194 138,888.00 15 iulie 2038 
195 138,888.00 15 august 2038 
196 138,888.00 15 septembrie 2038 
197 138,888.00 15 octombrie 2038 
198 138,888.00 15 noiembrie 2038 
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199 138,888.00 15 decembrie 2038 
200 138,888.00 15 ianuarie 2039 
201 138,888.00 15 februarie 2039 
202 138,888.00 15 martie 2039 
203 138,888.00 15 aprilie 2039 
204 138,888.00 15 mai 2039 
205 138,888.00 15 iunie 2039 
206 138,888.00 15 iulie 2039 
207 138,888.00 15 august 2039 
208 138,888.00 15 septembrie 2039 
209 , 138,888.00 15 octombrie 2039 
210 138,888.00 15 noiembrie 2039 
211 138,888.00 15 decembrie 2039 
212 138,888.00 15 ianuarie 2040 
213 138,888.00 15 februarie 2040 
214 138,888.00 15 martie 2040 
215 138,888.00 15 aprilie 2040 
216 139,080.00 15 mai 2040 

Prezenta anexa este parte integranta din Contractul de credit nr. 00-AGL din data de 00.04.2020 si a fost 

semnata in data de 00.04.2020 intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar avand aceea§i 

valoare juridica, din care 1 (un) exemplar pentru imprumutat si 2 (cloud) exemplare pentru Banca. 

BANCA DE EXPORT-IMPORT 
	

iMPRUMUTAT 
A ROMANIEI EXIMBANK - S.A. 	 MUNICIPIUL TECUCI 
prin Agentia Galati 
	

Primar, 

Director Agentie i Director Regional Zona Sud Est, 

Manager Relatii Clienti, 
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COMISIA DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE 

HOTARAREA NR. 	 

din 18 IUNIE 2020 

Avand in vedere prevederile: 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007; 
- Hotararii Guvernului nr. 147012007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica; 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile i completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta i functionarea Comisiei 
de autorizare a imprumuturilor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificarile i completarile ulterioare; 
- Art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificarile i completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr.82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 
2021 si 2022, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate i pentru tragerile din 
finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de 
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.82 din 05 februarie 2020; 
- Legii nr.238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1022 din 19 
decembrie 2019, cu modificarile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.322 din 17 aprilie 2020, 

analizand cererea privind contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 30.000.000 
LEI pentru realizarea unor investitii publice de interes local, avand ca titular MUNICIPIUL 
TECUCI, JUDETUL GALATI, inregistrata sub nr. 4443/M_TZS-0603769/0603770/21.05.2020 
la secretariatul acestei comisii, cu completarile ulterioare, precum i celelalte documente 
anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) din Norme i proceduri privind 
autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre unitatile administrativ-
teritoriale, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 9/2007, cu modificarile 
completarile ulterioare, 

constatand ca documentatia a fost completa i ca intruneste conditiile de acordare a 
avizului favorabil pentru contractarea finantarii rambursabile, potrivit deliberarilor 
consemnate in procesul-verbal al sedintei din data de 18 IUNIE 2020, 

Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopta, in unanimitate, prezenta hotarare. 

Articolul 1 - Se avizeaza favorabil contractarea de catre MUNICIPIUL TECUCI, JUDETUL 
GALATI, a unei finantari rambursabile in valoare de 30.000.000 LEI pentru realizarea unor 
investitii publice de interes local. 

Articolul 2 - Finantarea rambursabila prevazuta la art. 1 se trage dupa cum urmeaza: 
- in anul 2020: 	315.069,53 LEI; 
- in anul 2021: 26.684.930,47 LEI; 
- in anul 2022: 3.000.000,00 LEI. 



Pentru autorizarea contractarii finantarii rambursabile prevazuta la art. 1, pe baza 
documentatiei primite de la solicitant, Comisia a analizatincadrarea in prevederile art.6 din 
Anexa 2 - Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale 
din HG nr.912007, cu modificarile si completarile ulterioare, jar responsabilitatea privind 
oportunitatea contractarii finantarii rambursabile, selectia finantatorului, conditiile de 
finantare rezultate in urma selectiei finantatorului, precum i respectarea destinatiei 
finantarii rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal de credite/autoritatilor 
administratiei publice locale. 

Autorizarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale pentru contractarea finantarii 
rambursabile prevazuta la art. 1 se efectueaza din punct de vedere al verificarii 
documentatiei Si al incadrarii in plafoanele de contractare i trageri i nu reprezinta baza 
legala pentru efectuarea de angajamente legale sau plati, institutia beneficiara avand 
obligatia sã realizeze toate fazele executiei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiei publice, conform legislatiei in domeniu. 

PRE$ED1NTELE 

COMISIEI DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE, 


