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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contractului de linie de credit de investiţie şi a contractelor de garanţie aferente, 

încheiate între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de linie de credit de 
investiţie şi a contractelor de garanţie aferente, încheiate între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 2150/2011;  
 Luând în considerare: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.169/23.09.2010 privind contractarea de către Consiliul 
Judeţean a unui credit bancar de tip revolving în valoare de maximum 40 milioane lei sau echivalent euro, 
pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.216/25.11.2010 cu privire la completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.169/2010. 

Văzând:  
- Contractul de linie de credit de investiţie nr. RQ11020360459820/03.02.2011-1994/14.02.2011, 

încheiat între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 
- Contractul de garanţie cu veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale 

nr.1575/03.02.2011-1995/14.02.2011 încheiat între CEC BANK S.A. şi judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba; 

- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.575/03.02.2011-1996/14.02.2011 încheiat între CEC 
BANK S.A. şi judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba. 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 

Având în vedere prevederile: 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 - art. 91 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 97 şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1.Se aprobă Contractul de linie de credit de investiţie nr. RQ11020360459820/03.02.2011-
1994/14.02.2011, încheiat între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, potrivit 
anexei nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă Contractul  de garanţie cu veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice 
locale nr.1575/03.02.2011-1995/14.02.2011, încheiat între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul 
judeţean Alba, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Se aprobă Contractul de garanţie reală mobiliară nr.575/03.02.2011-1996/14.02.2011,  
încheiat între CEC Bank S.A. şi Judeţul Alba prin Consiliul judeţean Alba, potrivit anexei nr.3 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 



 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - CEC Bank S.A.;   

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
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