
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind garantarea de către Consiliul Judetean Alba a unui credit contractat de Societatea Parcul 

Industrial Cugir SA, pentru realizarea unor obiective de investitii de interes judetean 

                     

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind garantarea de către Consiliul 

Judetean Alba a unui credit contractat de Societatea Parcul Industrial Cugir SA, pentru realizarea 

unor obiective de investitii de interes judetean  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 8937/26.05.2015 cu privire 

la Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr.102/26.05.2015 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică, bugete, 

strategii. 

 

Având în vedere: 

- OUG nr.64/27.06.2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale capitolului IV din Legii nr. 273/2006 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; 

ţinând seama de: 

-  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 

adecvarea capitalului cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată. 

luând in 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.  

   constatând necesitatea de a asigura garanţia pentru resursele financiare privind realizarea 

investiţiilor publice de interes judeţean  Ob. 166 „Modernizare Hala 3 nivele” din Parcul Industrial 

Cugir şi având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.26/29.01.2015 privind  

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  “Parcul Industrial Cugir“ SA, pentru anul 

2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 100/30.09.2002 privind constituirea Societăţii 

Parcul Industrial Cugir, sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba.   

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b), ale art. 97, art. 104 alin. (1) 

lit. c) si alin. (4) lit. d), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) si (6) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. - Se aprobă garantarea unui credit în valoare de maxim 800.000 lei sau echivalent 

euro, cu o maturitate de maxim 5 ani, ce urmează să fie contractat de către societatea Parcul 

Industrial Cugir SA.  



Art.2. – Garantarea creditului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea de  investiţii la 

obiectivul Ob166 „Modernizare Hala 3 nivele” din interiorul Parcului Industrial Cugir. 

         Art. 3. - Din bugetul local al Judetului Alba se asigură garantarea creditului în condiţiile 

articolului 1: 

a) Serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) Oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local 

c) Alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1 

         Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Judetean Alba următoarele 

date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia;  

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;  

c) gradul de îndatorare al Consiliului Judetean Alba;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

f) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  

Art. 5. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze în numele şi 

pentru Judetul Alba acordul de garantare al creditului şi orice alte documente necesare obţinerii 

şi derulării de către Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. a împrumutului. 

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Presedintele Consiliului 

Judetean Alba. 

 

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

-     Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

- Direcţiei Juridica si Relaţii publice 

- Societăţii Parcul Industrial Cugir SA 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ, 

ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         DANA POTOPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28.05.2015 

Nr. 91 

 


