
ROMÂNIA                                                                                           PROIECT  la HCL Nr 53 / 2015                      
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU INFERIOR 
CONSILIUL  LOCAL  
 

 
HOTĂRÂREA Nr.     /  2015 

 
privind aprobarea incheierii Contractului de credit  de investitii  

pentru proiecte finantate din fonduri europene   
intre CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR  - j udetul Hunedoara  
  pentru plata intermediara a investiţiilor publice de interes local “Alimentare cu apa si 

 canalizare Teliucu Superior, canalizare str. Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, 
gradinita cu program normal Teliucu Inferior, realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, 
reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din satele : Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, 

reabilitarea si  modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna”, investitii finantate prin FEADR Mas. 3.2.2.- 
fonduri europene nerambursabile. 

 
  
                   Consiliul Local al comunei Teliucu Inferior ;                      
                   Avand in vedere Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului, nr  2289/11.09.2015, 
privind aprobarea incheierii contractului  de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene   
intre  CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR  - judetul Hunedoara  precum si  prevederile 
O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea 
calitatii  si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R. nr. 
1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale  Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2606 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 
nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
                 Avand in vedere  art 1 al Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 4318/ 
07.09.2015 prin care se avizeaza favorabil contractarea de catre Comuna Teliucu Inferior   judetul 
Hunedoara a unei finantari rambursabile in valoare de 1.000.000 lei pentru realizarea de investitii publice de 
interes local  prin Programul PNDR “Alimentare cu apa si canalizare Teliucu Superior, canalizare str. 
Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, gradinita cu program normal Teliucu Inferior, 
realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din 
satele : Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, reabilitarea si  modernizarea parcului din satul Cincis-
Cerna”, 
                 Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                  Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 1166 şi 
următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
                 Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 2288/11.09.2015 si raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 
consiliului local nr .2297 / 14.09.2015  ; 
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                  Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 
interes local aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr . 57/2008 privind“Alimentare cu apa si canalizare 
Teliucu Superior, canalizare str. Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, gradinita cu 
program normal Teliucu Inferior, realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, reabilitarea si 
modernizarea caminelor culturale din satele : Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, reabilitarea si  
modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna” cu modificarile si completarile ulterioare, prevăzută în anexa 
la prezenta, 
               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi 
alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 
    Art. 1.- Se aprobă incheierea Contractului de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri 
europene in valoare de 1.ooo.ooo lei  intre  CEC Bank SA  si  COMUNA  TELIUCU  INFERIOR – judetul 
Hunedoara  , cu o perioada de gratie de 5 luni si 1 luna perioada de rambursare cu   urmatoarele costuri:  

1. Rata anuala a dobanzii ROBOR 6M % + marja de 3,5 p; 
2. Perioada de tragere 21.09.2015 ; 
3. Perioada de gratie : nu mai tarziu de 21.12.2015 ; 
4. Comision de analiza : 3.000 lei    
5. Comision de  reanaliza de 0,5% ; 
6. Comision de gestiune de 1%  - pe perioada de creditare calculata la soldul utilizat  ; 
7. Comision de neutilizare de 0,5% - la valoarea neutilizata ; 
8. Comision de rambursare anticipate 1% - nu se aplica la fonduri europene ; 
9. Comision de refinantare 3% 
10. Comision de rescadentare 0,7%; 
11. Comision de reesalonare de 0,7% ; 
12. Comision de restructurare de 0,7% ; 

Art. 2. - Se aproba garantarea creditului cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din veniturile 
bugetare si ipoteca mobiliara asupra  soldurilor / subsoldurilor creditoare ale conturilor curente in lei si in 
valuta deschise la CEC Bank SA .   

Art. 3. - Se mandateaza primarul comunei Teliucu Inferior , d-l ing Pupeza Daniel Gheorghe Sorin in calitate 
de ordonator principal de credite sa semneze Contractul de credit de investitii pentru proiecte finantate 
din fonduri europene  intre CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR - judetul Hunedoara.  
   
 Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei  Teliucu Inferior in 
calitate de ordonator principal de credite si Compartimentul financiar-contabil si resurse umane  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului . 
 
 Art. 5 . -  Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul administrativ cu 
completarile si modificarile ulterioare.  
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 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică :  Institutiei Prefectului judetul Hunedoara , Primarului , CEC Bank 
SA,  compartiment financiar-contabil si resurse umane, CEC Bank SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afisarea la sediul Primariei Teliucu Inferior  precum şi pe pagina de internet http://comuna-teliucu-inferior.ro/ . 
 
 
 
 
 
       Teliucu Inferior, la   
 
 
 
 
                        INITIATOR  PROIECT                                                          AVIZEAZA  
                                  PRIMAR,                                                                        SECRETAR, 
 
       PUPEZA  DANIEL  GHEORGHE  SORIN                           MATEI  SEBASTIAN  TEODOR  
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HOTĂRÂREA Nr.   53  /  2015 

 
privind aprobarea incheierii Contractului de credit  de investitii  

pentru proiecte finantate din fonduri europene   
intre CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR  - j udetul Hunedoara  
  pentru plata intermediara a investiţiilor publice de interes local “Alimentare cu apa si 

 canalizare Teliucu Superior, canalizare str. Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, 
gradinita cu program normal Teliucu Inferior, realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, 
reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din satele : Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, 

reabilitarea si  modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna”, investitii finantate prin FEADR Mas. 3.2.2.- 
fonduri europene nerambursabile. 

 
  
                   Consiliul Local al comunei Teliucu Inferior ;                      
                   Avand in vedere Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului, nr  2289/11.09.2015, 
privind aprobarea incheierii contractului  de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene   
intre  CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR  - judetul Hunedoara  precum si  prevederile 
O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea 
calitatii  si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R. nr. 
1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale  Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2606 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 
nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
                 Avand in vedere  art 1 al Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 4318/ 
07.09.2015 prin care se avizeaza favorabil contractarea de catre Comuna Teliucu Inferior   judetul 
Hunedoara a unei finantari rambursabile in valoare de 1.000.000 lei pentru realizarea de investitii publice de 
interes local  prin Programul PNDR “Alimentare cu apa si canalizare Teliucu Superior, canalizare str. 
Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, gradinita cu program normal Teliucu Inferior, 
realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din 
satele : Teliucu Infe-rior, Cincis-Cerna, Izvoarele, reabilitarea si  modernizarea parcului din satul Cincis-
Cerna”, 
                 Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                  Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 1166 şi 
următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
                 Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 2288/11.09.2015 si raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 
consiliului local nr . 2297/  14.09.2015 ; 
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                  Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 
interes local aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr . 57/2008 privind“Alimentare cu apa si canalizare 
Teliucu Superior, canalizare str. Zorilor, Teliucu Inferior si achizitionarea unei autovidanjeze, gradinita cu 
program normal Teliucu Inferior, realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna, reabilitarea si 
modernizarea caminelor culturale din satele : Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, reabilitarea si  
modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna” cu modificarile si completarile ulterioare, prevăzută în anexa 
la prezenta, 
               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2),lit b ,  precum şi ale art. 
115 alin. (1) lit. b), alin. (3),lit a,b  din Legea administraţiei publicelocale nr. 215/2001, republicată, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
 
    Art. 1.- Se aprobă incheierea Contractului de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri 
europene in valoare de 1.ooo.ooo lei  intre  CEC Bank SA  si  COMUNA  TELIUCU  INFERIOR – judetul 
Hunedoara  , cu o perioada de gratie de 5 luni si 1 luna perioada de rambursare cu   urmatoarele costuri:  

 a.Rata anuala a dobanzii ROBOR 6M % + marja de 3,5 p; 
 b.Perioada de tragere 21.09.2015 ; 
 c.Perioada de gratie : nu mai tarziu de 21.12.2015 ; 

       d.Comision de analiza : 3.000 lei    
 e.Comision de  reanaliza de 0,5% ; 

        f.Comision de gestiune de 1%  - pe perioada de creditare calculata la soldul utilizat  ; 
        g.Comision de neutilizare de 0,5% - la valoarea neutilizata ; 
        h.Comision de rambursare anticipate 1% - nu se aplica la fonduri europene ; 
        j.Comision de refinantare 3% 
        k.Comision de rescadentare 0,7%; 
        l.Comision de reesalonare de 0,7% ; 
        m.Comision de restructurare de 0,7% ; 
Art. 2. - Se aproba garantarea creditului cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din veniturile 
bugetare si ipoteca mobiliara asupra  soldurilor / subsoldurilor creditoare ale conturilor curente in lei si in 
valuta deschise la CEC Bank SA .   

Art. 3. - Se mandateaza primarul comunei Teliucu Inferior , d-l ing Pupeza Daniel Gheorghe Sorin in calitate 
de ordonator principal de credite sa semneze Contractul de credit de investitii pentru proiecte finantate din 
fonduri europene  intre CEC Bank SA  si  COMUNA TELIUCU INFERIOR - judetul Hunedoara.  
   
 Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei  Teliucu Inferior in 
calitate de ordonator principal de credite si Compartimentul financiar-contabil si resurse umane  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului . 
 
 Art. 5 . -  Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul administrativ cu 
completarile si modificarile ulterioare.  
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 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică :  Institutiei Prefectului judetul Hunedoara , Primarului , CEC Bank 
SA,  compartiment financiar-contabil si resurse umane, CEC Bank SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afisarea la sediul Primariei Teliucu Inferior  precum şi pe pagina de internet http://comuna-teliucu-inferior.ro/ . 
 
 
 
 
 
       Teliucu Inferior, la  14.09.2015 
 
 
 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                                                      SECRETAR, 
 
             TOMA  VASILE  CRISTIAN                           L.S.                   MATEI  SEBASTIAN  TEODOR                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                    
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti  11 
Cvorum obţinut;  Voturi ,,pentru ” 11                  
                             Voturi ,,împotrivă” 0 
                             Abţinere ,,0”    
 
 
 
 


