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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 70/26.07.2018 

privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere pentru rata de capital cu încă 12 luni a 

contractului de credit cu CEC Bank Oradea ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  

iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr 

 

 

Consiliul local al oraşului Alesd, 

Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd înregistrată sub nr. 11159 

din 13.12.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 11124/12.12.2018 și de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

primarului orașului Aleșd; 

Luând în considerare dispozițiile cap. IV din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 64/2007, privind datoria 

publică, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local al oraşului Aleşd cu nr. 90/2013,  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa  ccoonnttrraaccttăărriiii  şşii  ggaarraannttăărriiii  uunnuuii  îîmmpprruummuutt  îînn  lliimmiittaa  ssuummeeii  ddee  11..660000..000000  eeuurroo  ppeennttrruu  

ccooffiinnaannţţaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  „„ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  

BBiihhoorr””,,  aassttffeell  ccuumm  aa  ffoosstt  ccoommpplleettaattăă  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  nnrr..  2288//22001144;;  ddee  HHCCLL  nnrr..  

2233//22001144  pprriivviinndd  sseemmnnaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ccrreeddiitt  ccuu  CCEECC  BBAANNKK  OOrraaddeeaa  ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  

pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr  şşii  ddee  

HHCCLL  nnrr..  111100//22001144,, privind luarea la cunoştinţă de prevederile contractului de credit de investiţii 

Nr.RQ14021749679515 din data de 05.08.2014, de cele ale contractului de ipotecă mobiliară – 

conturi - nr. 2676/05.08.2014 şi ale contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din 

veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale nr. 3980/05.08.2014, încheiate între 

Oraşul Aleşd şi CEC BANK S.A., precum şi aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul mai sus 

menţionat;Hotărârea nr. 77/2015 prin care s-a aprobat actul adiţional nr. 2 la contractul de credit 

RQ14021749679515/05.08.2014 încheiat cu CEC BANK Oradea; Hotărârea nr. 14/14.07.2016, 

prin care s-a aprobat actul adiţional nr. 3 la contractul de credit RQ14021749679515/05.08.2014 

încheiat cu CEC BANK Oradea; Hotărârea nr. 73/27.06.2017 prin care s-a aprobat actul adițional 

nr. 4 la contractul de credit RQ14021749679515/05.08.2014 încheiat cu CEC BANK Oradea; 

Hotărârea nr. 70/26.07.2018, privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere pentru rata de 

capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  

pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr;; 
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    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. b), ale art. 45, precum şi ale art. 

115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HHOOTTAARRĂĂŞŞTTEE  

  
  AArrtt..  II  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  oorraașșuulluuii  AAlleeșșdd  nnrr..  7700//2266..0077..22001188,,    privind aprobarea 

prelungirii perioadei de tragere pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu 

CEC Bank Oradea ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  

uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr,,  ssee  mmooddiiffiiccăă  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

 1.Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 Se aprobă prelungirea perioadei de tragere pentru rata de capital până în data de 

05.08.2019 fără a prelungi perioada de rambursare a creditului de 120 luni, conform modelului 

Actului adițional nr. 5, la contractul de credit nr. RQ14021749679515/05.08.2014, anexat 

prezentei, parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 2.Articolul 2 și 3 se abrogă.  

 Art. II Prezenta se comunică cu: 

   -Instituția Prefectului Județul Bihor 

   -Primarul orașului Aleșd 

   -Serviciul contabilitate 

   -CEC BANK Oradea 

 

 
 
 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                             LANG ALEXANDRU                      
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 19 decembrie 2018 
Nr. 115 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


