
 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc  

ce va fi perceput de Consiliul Judeţean Alba Societății Comerciale Apa CTTA S.A. Alba, pentru 

acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea cotei de 67% din creditul contractat pentru 

finanțarea proiectului ”Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Județul Alba” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 27 martie 2014. 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul 

de risc ce va fi perceput de Consiliul Judeţean Alba Societății Comerciale Apa CTTA S.A. Alba, 

pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea cotei de 67 % din creditul contractat 

pentru finanțarea proiectului ”Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apă si apă uzată din Județul 

Alba”; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput 

de Consiliul Judeţean Alba Societății Comerciale Apa CTTA S.A. Alba, pentru acoperirea riscurilor 

financiare care decurg din garantarea cotei de 67 % din creditul contractat pentru finanțarea 

proiectului ”Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apă si apă uzată din Județul Alba, inițiat de 

domnul președinte Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 4441/18.03.2014 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete, la proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 76/18.03.2014. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1  - “Dezvoltare economică, Bugete, Strategii”. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 61-64 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art.91 alin.3, litera b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art.97 şi art.115-(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă comisionul la fondul de risc ce va fi perceput Societății Comerciale APA CTTA S.A 

Alba, în vederea acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea cotei de 67% din creditului contractat 

de societate în valoare de 33.774.891 lei, pentru finanțarea proiectului ”Extinderea şi Reabilitarea 

Infrastructurii de apă şi apă uzată din Județul Alba”, în cuantum de 1,05% din valoarea garantată, respectiv în 

sumă de 237.606 lei. 

Art.2. Plata comisionului de risc se va face în 3 tranşe anuale egale, pe perioada de graţie a creditului de 

36 luni. 

Art.3 Termenul de plată al comisionului de risc este data de 30 aprilie a fiecărui an. 

Preşedinte Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 

- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

- S. C. APA CTTA SA Alba 

- Direcției Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

      Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                                    Contrasemnează 

                                                                                           Secretarul Judeţului, 

                                                                                             Mariana Hurbean 
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