CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr. ________ din _________ 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de graţie, a perioadei de tragere și a
termenului facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr. RQ15041749751676 din
29.04.2015 contractată de la CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor
nr.37 din 31.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 37 din 31 martie 2014, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.52 din 31.03.2015 s-a aprobat
contractarea a două linii de finanțare de tip revolving în valoare totală de 89.145.608 lei, din
care:
- O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 54.000.000 lei cu o maturitate de 2
ani pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 31.03.2014.
Prin Hotărârea nr. 4066 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale a avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile în
valoare de 54.000.000 lei în sistem revolving.
Prin urmare, a fost încheiat Contractul nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 între
CEC BANK S.A. Bucureşti prin Sucursala CEC BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin
Consiliul Judeţean Bihor având ca obiect acordarea de către bancă a unei facilităţi de credit cu
un plafon maxim de 54.000.000 lei pe o perioadă de 18 luni, pentru realizarea investițiilor
prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.37 din 31 martie 2014.
Întrucât perioada de graţie şi perioada de tragere a facilității de credit expiră la data de
29.07.2015, în timp ce termenele de finalizare ale unor proiecte finanțate din această linie de
credit sunt ulterioare acestei date, ultima dată fiind 31.12.2015 pentru Proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”, în vederea asigurării surselor de
finanțare necesare derulării și implementării în condiții optime a acestor proiecte considerăm
necesar și oportun efectuarea următoarelor modificări:
-Prelungirea perioadei de tragere și a perioadei de grație până la 31.12.2015;
-Prelungirea termenului Facilității de credit de la 18 luni la 24 de luni de la data
acordării creditului.
- Modificarea clauzei contractuale referitoare la rambursarea facilităţii de credit astfel
încât să ne încadrăm în termenul de 24 de luni de la data acordării creditului respectiv aprilie
2017, respectiv rambursarea să fie făcută trimestrial în 6 (șase) rate egale în ultima zi
lucrătoare a primei luni din trimestru.
La solicitarea instituției noastre, CEC BANK S.A.-Sucursala Oradea prin adresa
nr.BH/B 6763 din 02.07.2015 ne comunică faptul că aceste modificări nu presupun costuri
suplimentare pentru instituția noastră. Prin aceeași adresă CEC BANK S.A. Sucursala Oradea
ne aduce la cunoştinţă necesitatea efectuării unei analize pentru aprobarea modificărilor
solicitate precum și documentele și informațiile care trebuie să îi fie puse la dispoziție
(hotârârea consiliului județean de aprobare a modificărilor, certificat de atestare fiscală aflat în
perioada de valabilitate, situații financiare, bugetul Județului Bihor pe anul 2015, situația
datoriei publice locale, fluxul de numerar, previziunile bugetului local pe toată perioada de
creditare). Având în vedere volumul mare și complexitatea documentelor pe baza cărora
instituția de credit trebuie să efectueze analiza este necesar ca aceasta să aibă la dispoziție o
perioadă mai mare de timp, astfel că prezentarea hotărârii consiliului de aprobare a
modificărilor anterior menționate prezintă un caracter urgent.
În conformitate cu art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei
publice locale republicată conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind
dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a) şi b) precizează faptul că „în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la propunerea

preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului” şi „contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de
titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii.”,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de graţie, a perioadei de
tragere și a termenului facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru
proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr.
RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractată de la CEC Bank S.A. în baza Hotărârii
Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din 31.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare

PREŞEDINTE,
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Financiar – contabil
Nr._________din _________ 2015

SE APROBĂ:
VICEPREŞEDINTE,
Ionel AVRIGEANU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de graţie, a perioadei de tragere și a termenului
facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri
europene pentru administrații publice locale nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractată de la
CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din 31.03.2014, cu modificările şi
completările ulterioare
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor prin care se
justifică caracterul urgent, necesitatea şi oportunitatea prelungirii perioadei de graţie, a perioadei de
tragere și a termenului facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr. RQ15041749751676 din
29.04.2015 contractată de la CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din
31.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 37 din 31 martie 2014, modificată și completată
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.52 din 31.03.2015 s-a aprobat contractarea a două linii
de finanțare de tip revolving în valoare totală de 89.145.608 lei, din care:
- O linie de finanțare de tip revolving în valoare de 54.000.000 lei cu o maturitate de 2 ani pentru
realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 37 din 31.03.2014.
Prin Hotărârea nr. 4066 din 07 aprilie 2015, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a
avizat favorabil contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile în valoare de
54.000.000 lei în sistem revolving.
Urmare a obținerii avizului favorabil de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a
fost încheiat Contractul nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 între CEC BANK S.A. Bucureşti prin
Sucursala CEC BANK S.A Oradea şi Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor având ca obiect
acordarea de către bancă a unei facilităţi de credit cu un plafon maxim de 54.000.000 lei pe o perioadă
de 18 luni, pentru realizarea investițiilor prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bihor
nr.37 din 31 martie 2014.
Întrucât perioada de graţie şi perioada de tragere a facilității de credit expiră la data de
29.07.2015, în timp ce termenele de finalizare ale unor proiecte finanțate din această linie de credit
sunt ulterioare acestei date, respectiv până la data de 31.12.2015 pentru Proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”, în vederea asigurării surselor de finanțare
necesare derulării și implementării în condiții optime a acestor proiecte considerăm necesar și oportun
efectuarea următoarelor modificări:
-Prelungirea perioadei de tragere și a perioadei de grație până la 31.12.2015;
-Prelungirea termenului Facilității de credit de la 18 luni la 24 de luni de la data acordării
creditului.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 37/2014, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 52/2015, această linie de finanțare de tip revolving are o
maturitate de 2 ani, pentru a ne încadra în termenul de 24 de luni de la data acordării creditului
respectiv aprilie 2017, considerăm necesar ca rambursarea facilităţii de credit să fie făcută trimestrial
în 6 (șase) rate egale în ultima zi lucrătoare a primei luni din trimestru.
De asemenea, menționăm faptul că la solicitarea noastră CEC BANK S.A.-Sucursala Oradea
prin adresa nr.BH/B 6763 din 02.07.2015 ne comunică faptul că aceste modificări nu presupun costuri
suplimentare pentru instituția noastră.

În conformitate cu art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice
locale - republicată conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea
economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a) şi b) precizează faptul că „în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
bugetul propriu al judeţului” şi „contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea
de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii”.
Ţinând totodată cont de prevederile art. 97, alin. (1) din acelaşi act normativ, conform căruia „În
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
cere o altă majoritate,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

Emiterea proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de graţie, a perioadei de tragere
și a termenului facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr. RQ15041749751676 din
29.04.2015 contractată de la CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din
31.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR GENERAL
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Şef Serviciu
ec. Vanţ Mariana
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

PROIECT
HOTĂRÂREA
nr. ____ din _______ 2015

privind prelungirea perioadei de graţie, a perioadei de tragere și a termenului facilității de credit din
contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru
administrații publice locale nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractată de la CEC Bank
S.A. în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din 31.03.2014, cu modificările şi
completările ulterioare
Având în vedere Expunerea de motive nr. _______/________2015 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Economice
nr.________/_______2015,
Ţinând cont de: Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.37 din 31.03.2014, Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 52 din 31.03.2015, precum şi de contractul linie de credit pentru
investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr.
RQ15041749751676 din 29.04.2015 încheiat între Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor şi
CEC BANK S.A. Bucureşti prin Sucursala CEC BANK S.A Oradea,
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Potrivit Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
În conformitate cu precizările art. 91, alin.1, lit. b) şi alin.3 lit. b) ale Legii nr.215/2001 –
legea administraţiei publice locale- republicată,
Conform prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001- legea administraţiei publice localerepublicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă prelungirea perioadei de graţie şi a perioadei de tragere a facilității de
credit în valoare de 54.000.000 lei contractată de la CEC Bank S.A care face obiectul contractului
nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 , până la data de 31.12.2015.
(2) Se aprobă prelungirea termenului facilității de credit de la 18 luni la 24 de luni de
la data acordării creditului.
(3) Rambursarea facilității de credit se face trimestrial în șase rate egale în ultima zi
lucrătoare a primei luni din trimestru.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Generală Economică .
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instiţuţia Prefectului judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă;
- Compartimentul Relaţii cu consilierii.

P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

